
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (V-RMF) 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถนุายน 2563 

กองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (V-RMF) 

ประเภทกองทุนและอายขุองโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ก าหนดอายุของโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ :  2,000 ลา้นบาท 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน :  ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
ผูด้แูลผลประโยชน์ :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ :   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั 
นโยบายการลงทุน :   ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นการลงทุนในหุน้ทีม่มีลูค่า ปัจจยัพืน้ฐานด ีและมรีาคาทีเ่หมาะสม 
     โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ทัง้นี้ กองทุน 
     อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) หรอื 
     เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน 
     จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note)  
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 2.04798% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ :  ไม่เกนิ 0.06955% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.12305% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.2675% ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2020 - 30/06/2020) :   0.55 
หมายเหต ุ:  ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ 
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี : 
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ  
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2563 - 30 มิถนุายน 2563) 
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. นายวญิญ ูศรวีริยิานนท ์       3. นายสนัธาน เฮงสกุล   4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ   
5. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์   6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ  7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์   8. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ  10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์  12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  
13. 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 หุ้นคณุค่า เพ่ือการเลีย้งชีพ (V-RMF) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
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แบบ 117-5 

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.ภทัร 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.เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 174,481.98           12.99
2 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 157,189.33           11.71
3 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 147,585.52           10.99
4 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 125,545.33           9.35
5 บล.ทสิโก ้จ ากดั 125,428.09           9.34
6 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 112,201.80           8.36
7 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 86,947.06            6.47
8 บล.ดบีีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 84,893.08            6.32
9 บล.ภทัร จ ากดั (มหาชน) 76,985.91            5.73
10 บล.เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 65,932.10            4.91
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 185,713.26           13.83

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 1,342,903.46          100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 6,063.71             0.92
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 104.76               0.02
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 366.67               0.06
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 25.86                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 18.30                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 6,579.30                1.00
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 656,247,657.91     บาท



กองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 72.0842 บาท 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร 1,976,224.50 0.30%
อาหารและเครื่องดืม่ 40,355,227.30 6.20%
แฟชัน่ - -
ธนาคาร 56,616,292.80 8.69%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 27,153,589.80 4.17%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 2,689,400.00 0.41%
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 32,174,201.00 4.94%
ยานยนต์ - -
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร 3,431,347.32 0.53%
วสัดุก่อสรา้ง 57,888,910.00 8.89%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 4,648,038.40 0.71%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 15,133,398.45 2.32%
พลงังานและสาธารณูปโภค 156,323,119.97 24.01%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 46,067,328.90 7.07%
การแพทย์ 32,760,649.44 5.03%
สือ่และสิง่พมิพ์ 11,414,250.00 1.75%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 3,747,183.12 0.58%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 54,484,598.20 8.37%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 52,390,974.25 8.05%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 599,254,733.45 92.02%
ตลาด MAI : บรษิทั โรงพยาบาล อนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แลบ็ จ ากดั(มหาชน) 627,309.90 0.10%
ตลาด MAI : บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) 162,312.55 0.02%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 52,947,323.38 8.13%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 6,667,508.28 1.02%
หนีส้นิอืน่ ๆ (8,452,918.06) -1.30%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 651,206,269.50 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 687,306,273.61 บาท) 600,044,355.90       

เงนิฝากธนาคาร 52,946,482.54         

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 840.84                   

จากการขายเงนิลงทนุ 6,667,508.28          

รวมสนิทรพัย์ 659,659,187.56       

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากการซื้อเงนิลงทนุ 7,196,348.76          

จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 118,399.17             

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,120,588.85          

หนี้สนิอื่น 17,581.28               

รวมหนี้สนิ 8,452,918.06          

สนิทรพัยส์ุทธิ 651,206,269.50       

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 90,339,621.42         

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 38,212,323.54         

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 522,654,324.54       

สนิทรพัยส์ุทธิ 651,206,269.50       

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 72.0842                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 9,033,960.0931       

กองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

รายไดจ้ากการลงทุน 

รายไดเ้งนิปันผล 14,860,859.75         

รายไดด้อกเบีย้ 30,959.52               

รวมรายได้ 14,891,819.27         

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 6,063,714.72          

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 104,763.61             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 366,672.49             

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 25,858.56               

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 18,295.51               

คา่ธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์ 1,342,903.46          

รวมคา่ใชจ่้าย 7,922,208.35          

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 6,969,610.92          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (21,556,799.70)        

รายการขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทุน (88,516,062.16)        

รวมรายการขาดทุนจากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (110,072,861.86)      

การลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (103,103,250.94)      

กองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 600,044,355.90  100.00                  

หุ้นสามญั 600,044,355.90  100.00                  

     การแพทย์ 32,760,649.44    5.46                       
          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 720,710.00    16,215,975.00   2.70                 
          บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 95,634.00      1,434,510.00     0.24                 
          บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 4,763,809.00  11,718,970.14   1.95                 
          บรษิทัโรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) 159,211.00    3,391,194.30     0.57                 
     ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 2,689,400.00      0.45                       
          บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 79,100.00      2,689,400.00     0.45                 
     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 32,174,201.00    5.36                       
          บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 545,600.00    4,883,120.00     0.81                 
          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 296,900.00    13,731,625.00   2.29                 
          บรษิทั วนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 31,900.00      704,990.00       0.12                 
          บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 463,224.00    12,854,466.00   2.14                 
     วสัดอุุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 3,431,347.32      0.57                       
          บรษิทั สตารค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,682,033.00  3,431,347.32     0.57                 
     ธรุกิจขนาดกลาง 789,622.45          0.13                       
          บรษิทั โรงพยาบาล อินเตอรเ์มดคิลั แคร ์แลบ็ จ ากดั(มหาชน) 298,719.00    627,309.90       0.10                 
          บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) 31,517.00      162,312.55       0.03                 
     พาณิชย์ 46,067,328.90    7.68                       
          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 464,900.00    31,496,975.00   5.25                 
          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 327,094.00    10,712,328.50   1.79                 
          บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 370,926.00    3,857,630.40     0.64                 
          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 10.00            395.00             0.00
     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 11,414,250.00    1.90                       
          บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1,521,900.00  11,414,250.00   1.90

กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     พลงังานและสาธารณูปโภค 156,323,119.97  26.06                    
          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) 409,010.00    15,440,127.50   2.57                 
          บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 281,588.00    20,696,718.00   3.45                 
          บรษิทั ซ ีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 133,168.00    548,652.16       0.09                 
          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 902,916.00    4,081,180.32     0.68                 
          บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 390,963.00    5,160,711.60     0.86                 
          บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 85,325.00      3,775,631.25     0.62                 
          บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 53,187.00      1,116,927.00     0.19                 
          บรษิทั บี. กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 179,035.00    9,578,372.50     1.60                 
          บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,084,400.00  40,936,100.00   6.82                 
          บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 241,000.00    22,111,750.00   3.69                 
          บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 12,080.00      2,983,760.00     0.50                 
          บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 155,400.00    6,099,450.00     1.02                 
          บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 27,800.00      1,730,550.00     0.29                 
          บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1,925,800.00  12,806,570.00   2.13                 
          บรษิทั เอสซไีอ อีเลคตรคิ จ ากดั (มหาชน) 173,090.00    244,056.90       0.04                 
          บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจ์ ีจ ากดั (หมาชน) 85,921.00      338,528.74       0.06                 
          บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 3,310,700.00  8,674,034.00     1.45                 
     ธรุกิจการเกษตร 1,976,224.50      0.33                       
          บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 72,522.00      1,976,224.50     0.33                 
     ธนาคาร 56,616,292.80    9.44                       
          ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 117,755.00    12,599,785.00   2.10                 
          ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 178,766.00    1,841,289.80     0.31                 
          ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 149,970.00    13,984,702.50   2.33                 
          ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 155,218.00    6,208,720.00     1.03                 
          ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 183,615.00    13,312,087.50   2.22                 
          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 124,744.00    8,669,708.00     1.45                 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 52,390,974.25    8.73                       
          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,103,600.00  7,152,240.00     1.19                 
          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,900.00        74,575.00         0.01
          บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 291,719.00    1,677,384.25     0.28                 
          บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 349,884.00    19,680,975.00   3.28                 
          บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 128,680.00    23,805,800.00   3.97                 

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563

กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 27,153,589.80    4.53                       
          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 445,400.00    10,110,580.00   1.69                 
          บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน) 408,406.00    9,924,265.80     1.65                 
          บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 26,209.00      786,270.00       0.13                 
          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 42,400.00      2,204,800.00     0.37                 
          บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 302,800.00    1,084,024.00     0.18                 
          บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 59,100.00      3,043,650.00     0.51                 
     อาหารและเคร่ืองด่ืม 40,355,227.30    6.71                       
          บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 45,600.00      4,742,400.00     0.79                 
          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 811,700.00    25,771,475.00   4.29                 
          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 485,314.00    6,260,550.60     1.04                 
          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 42,739.00      867,601.70       0.14                 
          บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 71,400.00      2,713,200.00     0.45                 
     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 3,747,183.12      0.62                       
          บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 246,500.00    926,840.00       0.15                 
          บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 82,134.00      1,889,082.00     0.31                 
          บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 427,184.00    931,261.12       0.16                 
     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 15,133,398.45    2.52                       
          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 92,617.00      4,515,078.75     0.75                 
          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 714,800.00    2,373,136.00     0.40                 
          บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 297,760.00    923,056.00       0.15                 
          บรษิทั ยูน ิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 421,349.00    1,289,327.94     0.21                 
          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 9,544.00        72,534.40         0.01                 
          บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 7,881.00        35,937.36         0.01                 
          บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 1,534,800.00  5,924,328.00     0.99                 
     ขนส่งและโลจิสติกส์ 54,484,598.20    9.09                       
          บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 694,949.00    6,602,015.50     1.10                 
          บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 684,125.00    41,389,562.50   6.90                 
          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 546,700.00    6,177,710.00     1.03                 
          บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 40,198.00      313,544.40       0.06                 
          บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 324.00          1,765.80           0.00
     วสัดกุ่อสร้าง 57,888,910.00    9.65                       
          บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1,096,577.00  27,414,425.00   4.57                 
          บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 926,300.00    1,102,297.00     0.18                 
          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 74,472.00      27,405,696.00   4.57                 
          บรษิทั อีสเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 411,400.00    1,966,492.00     0.33                 
     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 4,648,038.40      0.77                       
          บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 305,792.00    4,648,038.40     0.77                 
รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 687,306,273.61 บาท) 600,044,355.90  100.00                  

กองทนุเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด หุ้นคณุค่า เพ่ือการเล้ียงชีพ (V-RMF) 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

  

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

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 ของกองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 

 ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมากองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ  

-13.43 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -13.17  ซึ่งค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวมตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน) 

 ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดงักล่าว ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยปรบัตวัลดลงจาก

ระดบั 1,579.84 จุด ณ วนัที ่30 ธ.ค. 62 มาอยู่ทีร่ะดบั 1,339.03 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 63 หรอืปรบัตวัลดลง 15.2% 

 แมค้วามตึงเครยีดประเดน็สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีมแีนวโน้มคลีค่ลายลงในช่วงปลายปีทีผ่่านมา 

แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้ในตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 สง่ผลใหภ้าคการผลติ และภาค

บรกิารทัว่โลกหยุดชะงกั จากมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ธนาคารกลางหลกัหลายแห่งปรบัอตัราดอกเบีย้

นโยบายลดลง และอดัฉีดสภาพคล่องเขา้สูร่ะบบการเงนิ ผสานกบันโยบายการคลงั เช่น การยกเวน้ภาษ ีถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอื

อกีอย่างหนึ่งเพื่อลดความผนัผวนของเศรษฐกจิในระยะสัน้ มาตรการ Lockdown ทีม่ขี ึน้ทัว่โลกในเดอืน ม.ีค. - เม.ย. ท าใหห้ลาย

ฝ่ายคาดว่าเศรษฐกจิไตรมาส 2 จะท าจุดต ่าสดุของปี  

 ล่าสดุหลายประเทศเริม่การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ช่วยใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาด าเนินการ

ตามปกต ิในส่วนของประเทศไทยรฐับาลเริม่ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตัง้แต่ช่วงต้นเดอืน พ.ค. ท าใหป้ระมาณการก าไร

บรษิทัจดทะเบยีนถูกปรบัขึน้อกีครัง้ หลงัจากก่อนหน้าทีถู่กปรบัลงอย่างมาก อย่างไรกด็ ีธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งออก และการ

ท่องเทีย่วยงัคงมแีนวโน้มไม่ดนีกั เน่ืองจาก ตวัเลขผูต้ดิเชือ้ทัว่โลกยงัคงปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนื่อง 

 ส าหรบัมุมมองการลงทุนครึง่ปีหลงั มองว่าปัจจยักดดนัตลาดจะลดลง เนื่องจาก ทัว่โลกเร่งอดัฉีดมาตรการต่างๆ 

ผ่านนโยบายการคลงั และนโยบายการเงนิอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกจิ  อตัราดอกเบีย้ที่ลดลง และแรงขบัเคลื่อนด้าน

สภาพคล่อง พฒันาการด้านวคัซนี รวมถึงโมเมนตมัเศรษฐกจิ และผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนที่ฟ้ืนตวัขึน้ ส าหรบั

ปัจจยัทีอ่าจสรา้งแรงกดดนัต่อตลาดในช่วงครึง่ปีหลงั ไดแ้ก่ การระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัฯ-

จนี การเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ภาคการท่องเทีย่ว และภาคการสง่ออกของไทยทีอ่าจฟ้ืนตวัชา้กว่าคาด 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  

          บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 


