
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2562 

ประเภทกองทุนและอายขุองโครงการ :  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลา้นบาท 

ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 

นโยบายการลงทุน :   จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

      โดยเน้นลงทุนในหุน้สามญัประมาณ 25 - 30 บรษิทั ทีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันี SET50 และอาจลงทุน

      ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 

      ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอื 

      มไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพื่อเป็นการเพิม่ 

      ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน 

      จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note) 

ผูด้แูลผลประโยชน์ :  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จ ากดั 

วนัเร่ิมต้นโครงการ :  27 พฤศจกิายน 2546 

รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคมของทุกปี 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย แต่จะมกีารจดัสรรก าไรใหก้บัผูล้งทุนในรปูของการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอ 

      ตามค าสัง่ล่วงหน้าในสดัสว่นไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

      แต่ละราย เมื่อสว่นต่างของมลูค่าหน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกทีม่ลูค่าหน่วย

      ลงทุนเพิม่มากกว่าหรอืเท่ากบั 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ  ทัง้นี้ สว่นต่างของมลูค่า 

      หน่วยลงทุนทีใ่ชใ้นการค านวณน้ี อาจมากกว่าหรอืน้อยกว่า 1.00 บาทกไ็ด ้โดยผูล้งทุนจะตอ้งแจง้ 

      ความจ านงใหก้บับรษิทัจดัการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 



รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2562 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ช่ือย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) 1AMSET50-RA
เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน า
ผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป

2. หน่วยลงทุนชนดิจ่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD)

1AMSET50-RD  
(ยงัไมเ่ปิด

ให้บรกิาร)

เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้
ต ่าตัง้แต่ 10,000 บาท ขึน้ไป

3. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา 
และนติบุิคคล (IA)

1AMSET50-IA 
(ยงัไมเ่ปิด

ให้บรกิาร)

เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน 
ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 

5,000,000 บาทส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบั

ค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

4. หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา 
และนติบุิคคล (ID)

1AMSET50-ID

เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ทีต่อ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดย
สามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขึน้ต ่า 

1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

5. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป หรอื
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (RU)

1AMSET50-RU

เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป หรอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ทีต่อ้งการรบัรายได้
จากสว่นต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดย

สามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 1 บาทส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1 บาทขึน้ไป 

ส าหรบัค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนดิ ไดแ้ก่

ชนิดหน่วยลงทนุ 1AMSET50-RA 1AMSET50-RD 1AMSET50-IA 1AMSET50-ID 1AMSET50-RU

(ยงัไม่เปิดให้บริการ) (ยงัไม่เปิดให้บริการ)

สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล ไมจ่่าย จ่าย ไมจ่่าย จ่าย  ไมจ่่าย

Auto Redemption จ่าย ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี

 (กรณผีูถ้อืหน่วยแจง้
ความประสงค์)

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 10,000 บาท 10,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท  1 บาท

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 10,000 บาท 10,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท  1 บาท

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.52002 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675

 (%ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885

 (%ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11235 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

 (%ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไมม่ี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ไมม่ี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)

หมายเหต ุ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้  NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2562 - 30 มิถนุายน 2562) 
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. น.ส.บุณยนุช คุลเีมฆนิ  6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ   7. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์   8. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์   
9. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี  10. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 11. น.ส.กวศิา เหมเวช   12. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์  
13. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  14. 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 วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 
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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 วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 644,724.19           14.17
2 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 481,066.75           10.57
3 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 467,409.07           10.27
4 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 451,279.95           9.92
5 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 448,920.96           9.87
6 บล.เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากดั 284,050.13           6.24
7 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 259,474.09           5.70
8 บล.เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 212,705.87           4.68
9 บล.ทสิโก ้จ ากดั 211,261.80           4.64
10 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 181,545.18           3.99
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 906,700.58           19.93

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 4,549,138.57          100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 9,350.37             0.21                     
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RU 1,586.49             0.04                     
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ID 256.87               0.01                     
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 690.97               0.02                     
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 2,303.24             0.05                     
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 29.75                 0.00                     
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 63.16                 0.00                     

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 4,930.48                0.33                          
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,340,630,929.03  บาท



กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 67.0280 บาท 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร 814,070.00 0.02%
อาหารและเครื่องดืม่ 216,578,404.50 4.79%
แฟชัน่ - -
ธนาคาร 679,910,567.00 15.03%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 93,044,879.00 2.06%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ยานยนต์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 192,985,504.00 4.27%
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 139,192,800.00 3.08%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 34,494,580.90 0.76%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 463,575,368.92 10.25%
พลงังานและสาธารณูปโภค 965,425,229.87 21.35%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 530,783,883.15 11.74%
การแพทย์ 188,131,316.00 4.16%
สือ่และสิง่พมิพ์ 17,367,300.00 0.38%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 14,436,908.00 0.32%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 451,714,186.20 9.99%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 334,298,005.25 7.39%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 3,303,725.00 0.07%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 7,820,328.00 0.17%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4,333,877,055.79 95.82%
ตลาด MAI : บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) 5,569.20 0.00%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 101,981,674.43 2.25%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 152,036,915.49 3.36%
หนีส้นิอืน่ ๆ (65,006,097.53) -1.44%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 4,522,895,117.38 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

1 Jan 62 - 30 Jun 62

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 4,015,869,586.54 บาท) 4,333,882,624.99    

เงนิฝากธนาคาร 101,970,081.24      

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 11,593.19              

จากการขายเงนิลงทนุ 151,979,565.16      

สนิทรพัยอ์ื่น 57,350.33              

รวมสนิทรพัย์ 4,587,901,214.91    

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 62,352,877.60        

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,550,754.38          

หนี้สนิอื่น 102,465.55             

รวมหนี้สนิ 65,006,097.53        

สนิทรพัยส์ุทธิ 4,522,895,117.38    

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 674,776,366.28      

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 2,424,005,849.94    

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 1,424,112,901.16    

สนิทรพัยส์ุทธิ 4,522,895,117.38    

-                        

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 67.0280                 

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 67,477,636.5912     

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ID 67.0200                 
หน่วยลงทนุชนิด RA 67.0348                 

หน่วยลงทนุชนิด RU 66.9792                 

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ID 4,811,833.7312      
หน่วยลงทนุชนิด RA 55,732,397.0059     

หน่วยลงทนุชนิด RU 6,933,405.8541      
รวม 67,477,636.5912     

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  30 June 2562



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

1 Jan 62 - 30 Jun 62

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดเ้งนิปันผล 75,575,722.31        

รายไดด้อกเบีย้ 496,322.47             

รายไดอ้ื่น 1,058,564.97          

รวมรายได้ 77,130,609.75        

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 11,193,730.45        

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 690,971.02             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,303,236.80          

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 29,752.78              

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 63,156.28              

รวมคา่ใชจ่้าย 14,280,847.33        

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 62,849,762.42        

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 24,139,303.26        

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 339,297,894.83      

รวมรายการก าไรจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 363,437,198.09      

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 426,286,960.51      

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้

ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด ID 22,489,102.20        

หน่วยลงทนุชนิด RA 354,021,230.19      

หน่วยลงทนุชนิด RU 49,776,628.12        

รวม 426,286,960.51      

-                        

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 June 2562



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

จ านวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

(บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

   

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 4,333,882,624.99  100.00                  

หุ้นสามญั 4,326,056,727.79 99.82 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

     การแพทย์ 188,131,316.00     4.34                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 5,398,628      140,364,328.00    3.24                 

          บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 11,485,300    25,956,778.00      0.60                 

          บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 1,472,800      15,758,960.00      0.36                 

          บรษิทัโรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) 235,000         6,051,250.00       0.14                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 192,985,504.00     4.45                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1,416,341      90,645,824.00      2.09                 

          บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 2,177,440      102,339,680.00    2.36                 

     พาณิชย์ 530,783,883.15     12.25                    

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2,953,900      254,035,400.00    5.86                 

          บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,838,945      92,866,722.50      2.14                 

          บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั (มหาชน) 478,600         16,751,000.00      0.39                 

          บรษิทั โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 986,107         55,468,518.75      1.28                 

          บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2,022,872      35,804,834.40      0.83                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 4,334,709      75,857,407.50      1.75                 

     ส่ือและส่ิงพิมพ์ 17,367,300.00       0.40                       

          บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 1,929,700      17,367,300.00      0.40                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 965,425,229.87     22.27                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) 712,400         87,625,200.00      2.02                 

          บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 399,000         28,029,750.00      0.65                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 225,100         14,969,150.00      0.35                 

          บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 104,000         3,172,000.00       0.07                 

          บรษิทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 1,101,502      16,522,530.00      0.38                 

          บรษิทั บ้านปู เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 575,046         12,363,489.00      0.29                 

          บรษิทั บี. กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,736,076      62,064,717.00      1.43                 

          บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8,706,640      424,448,700.00    9.79                 

          บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1,152,500      155,587,500.00    3.59                 

          บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1,159,953      64,667,379.75      1.49                 

          บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 301,500         20,125,125.00      0.46                 

          บรษิทั เอสซไีอ อีเลคตรคิ จ ากดั (มหาชน) 408,264         849,189.12          0.02                 

          บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 15,000,100    75,000,500.00      1.73                 

กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 June 2562



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

จ านวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

(บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

   

     ธรุกิจการเกษตร 814,070.00             0.02                       

          บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 64,100          814,070.00          0.02                 

     ธนาคาร 679,910,567.00     15.69                    

          ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 727,393         143,296,421.00    3.30                 

          ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 2,577,787      50,266,846.50      1.16                 

          ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 858,900         161,473,200.00    3.73                 

          ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 563,900         39,191,050.00      0.90                 

          ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 18,716,200    36,683,752.00      0.85                 

          ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 1,089,700      152,013,150.00    3.51                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,037,285      96,986,147.50      2.24                 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 334,298,005.25     7.72                       

          บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 5,902,100      34,527,285.00      0.80                 

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 532,200         28,206,600.00      0.65                 

          บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 971,731         60,976,120.25      1.41                 

          บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 966,000         210,588,000.00    4.86                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 3,303,725.00          0.08                       

          บรษิทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 128,300         3,303,725.00       0.08                       

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 93,044,879.00       2.15                       

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 1,168,700      20,335,380.00      0.47                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั(มหาชน) 988,446         55,847,199.00      1.29                 

          บรษิทั อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 76,300          16,862,300.00      0.39                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 216,578,404.50     5.00                       

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3,296,390      93,123,017.50      2.15                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3,011,107      123,455,387.00    2.85                 

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 14,436,908.00       0.33                       

          บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,458,200      9,186,660.00       0.21                 

          บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 26,696          947,708.00          0.02                 

          บรษิทั วรีนัดา รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 434,600         4,302,540.00       0.10                 
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กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

หมายเหต ุ:   *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัช ี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอุตสาหกรรม

จ านวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

(บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

   

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 463,575,368.92     10.69                    

          บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 16,901,300    52,394,030.00      1.21                 

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1,680,236      126,017,700.00    2.91                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 17,597,425    83,411,794.50      1.92                 

          บรษิทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2,560,518      16,259,289.30      0.38                 

          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 8,321,800      92,371,980.00      2.13                 

          บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 497,000         3,230,500.00       0.07                 

          บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 1,355,433      5,204,862.72       0.12                 

          บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 2,664,646      65,017,362.40      1.50                 

          บรษิทั ออลล ์อินสไปร ์ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) 3,216,500      14,409,920.00      0.33                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 669,800         5,257,930.00       0.12                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 451,714,186.20     10.42                    

          บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 5,542,933      63,189,436.20      1.46                 

          บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4,398,500      323,289,750.00    7.46                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 3,123,700      37,484,400.00      0.86                 

          บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 3,426,000      27,750,600.00      0.64                 

     วสัดกุ่อสร้าง 139,192,800.00     3.21                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 294,900         139,192,800.00    3.21                 

     บริการรบัเหมาก่อสร้าง 34,494,580.90       0.80                       

          บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 481,209         14,195,665.50      0.33                 

          บรษิทั ซฟีโก ้จ ากดั (มหาชน) 2,360,339      20,298,915.40      0.47                 

  ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 5,569.20                  -                   

     บริการ 5,569.20                  -                         

          บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) 819               5,569.20             -                   

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 7,820,328.00          0.18                       

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 872,904.00             0.02                       

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 157,280         872,904.00          0.02                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 6,947,424.00          0.16                       

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 4,540,800      6,947,424.00       0.16                 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 4,015,869,586.54 บาท) 4,333,882,624.99  100.00                  

กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ
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รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ 
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

 

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

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2562 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

 ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)  มผีลตอบแทนรอ้ยละ 10.43 

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 12.12  ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 

TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนยอ้นหลงั (%) 

 ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดงักล่าวดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก

ระดบั 1,563.88 จุด ณ วนัที ่28 ธ.ค. 61 มาอยู่ทีร่ะดบั 1,730.34 จุด ณ วนัที ่28 ม.ิย. 62 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้10.6% ตลาดหุน้

ปรบัตวัดขีึน้ต่อเนื่องในช่วง 1H62 หลงัอตัราดอกเบีย้ทัว่โลกปรบัลดลง เนื่องจากแนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกอ่อนแอลง

และธนาคารกลางต่างๆ กลบัมามที่าททีีเ่อนเอยีงไปทางนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย (Dovish) มากขึน้และสญัญาว่าจะด าเนิน

มาตรการกระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิต่อเนื่อง อย่างไรกด็ ีประเดน็สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีท่วคีวามรุนแรงขึน้

ชัว่คราวไดเ้ขา้มากดดนัตลาดในช่วงสัน้ 

 ส าหรบัมุมมองตลาดหุ้นในในช่วงครึ่งหลงัของปี 2562 ตลาดน่าจะยงัคงได้รบั Sentiment ที่ดจีากปัจจยับวก

ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความมีเสถียรภาพทางการเมือง ภายหลงัการจดัตัง้รฐับาล และสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตเรทติ้ง 

Moody แมจ้ะยงัคงระดบั Credit Rating ของไทยที ่Baa1 แต่ปรบัเพิม่มุมมองต่อเศรษฐกจิไทยเป็น Positive ซึง่เป็นการปรบั

อนัดบัครัง้แรกตัง้แต่ปี 2546 นอกจากนี้ธนาคารกลางหลกัของโลกยงัคงมที่าททีีจ่ะคงอตัราดอกเบีย้ในระดบัต ่าต่อไป อย่างไรกด็ ี

ยงัคงตอ้งจบัตาประเดน็ Geopolitical risk ทีส่ าคญัๆ และประเดน็สงครามการคา้แมว้่าจะมที่าทผี่อนคลายลงแต่ยงัไม่มขีอ้สรุปที่

แน่นอน อาจเขา้มากดดนัตลาดในระยะขา้งหน้า 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  

          บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

ชอ้มูล ณ วนัที ่28/06/2019
Year to 

Date
3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี1 3ปี1 5ปี1 10ปี1

Since 

Inception 

Return1

1AMSET50 10.43% 6.32% 10.43% 10.45% 11.33% 7.83% 16.62% 12.97%

SET 50 Total Return Index 12.12% 6.45% 12.12% 12.71% 11.49% 6.14% 14.15% 11.33%

Information Ratio -0.13 -0.02 -0.13 -0.08 -0.01 0.03 0.03 0.02

ความผันผวนของผลการด าเนนิงาน 8.59% 8.55% 8.59% 11.35% 11.10% 11.04% 15.14% 20.21%

ความผันผวนของ SET 50 Total Return Index 8.94% 8.70% 8.94% 12.16% 11.48% 11.83% 15.37% 20.86%

หมายเหต ุ1หน่วย: % ตอ่ปี

*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจั้ดการกองทนุในการสรา้งผลตอบแทนเมือ่เทยีบกับความเสีย่ง

หมายเหต ุ *การวดัผลการด าเนนิงานนี ้ ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio 0.24(01/01/2019 - 30/06/2019)
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1 A.M. SET 50 Fund : 1AMSET50 

1AMSET50 
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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าสง่รายงานประจ าปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 
6 เดอืนหลงั  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่1 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) มผีลตอบแทนรอ้ยละ -6.26 เปรยีบเทยีบ
กบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -5.23  ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอยีด
จากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนยอ้นหลงั (%) 
 ตลาดหุ้นไทยในช่วงเริม่ต้นปี 2561 ได้รบั Sentiment ที่ดจีากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยจะ
สามารถกลบัมาขยายตวัโดดเด่นในปี 2561 อย่างไรกด็ ีประเดน็สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีเ่กดิขึน้ ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อ
ตลาดหุน้ทัว่โลก อกีทัง้เงนิดอลลารส์หรฐัฯ ทีป่รบัตวัแขง็ค่าขึน้ตลอดทัง้ปี 2561 ส่งผลลบต่อค่าเงนิ และตลาดหุน้ของประเทศตลาดเกดิ
ใหม่รวมถงึตลาดหุน้ไทย 
 ส าหรบัปัจจยัในประเทศ การเลอืกตัง้ทีเ่ริม่มคีวามชดัเจน ส่งผลให ้SET Index เริม่กลบัมาฟ้ืนตวัในช่วงแรกของครึง่
หลงัของปี อย่างไรกด็ ีราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัลง จากความกงัวลดา้นอุปทานจากกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC รวมถงึสหรฐัฯ ทีเ่พิม่ขึน้
ต่อเนื่องในขณะทีอุ่ปสงคม์แีนวโน้มชะลอตวัลง สง่ผลกดดนัต่อหุน้กลุ่มพลงังาน และ SET Index นบัตัง้แต่เดอืนตุลาคมอย่างมนีัยส าคญั 
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีตลาดหุน้ไทยยงัคงถูกกดดนัต่อเนื่องจาก ประเดน็ Global risk ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกงัวลเกีย่วกบั
เศรษฐกจิโลกที่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเขา้สู่ภาวะถดถอย (Recession) ขอ้ตกลงการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีย่งัไม่มคีวามชดัเจน และ
ประเดน็ขอ้ตกลง Brexit ท าใหต้ลาดยงัคงขาดปัจจยัหนุน สง่ผลให ้SET Index ท าจุดต ่าสดุของปีในเดอืนธนัวาคม 
 ส าหรบัมุมมองตลาดหุ้นในปี 2562 คาดว่าตลาดหุน้ไทยมแีนวโน้มเคลื่อนไหวผนัผวน ตามปัจจยัลบจากต่างประเทศ 
ส าหรบัปัจจยัในประเทศการเลือกตัง้ที่มโีอกาสเกดิขึน้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 น่าจะช่วยสร้าง Sentiment ที่ดต่ีอตลาดหุ้นไทย 
อย่างไรกต็าม ประมาณการก าไรของบรษิัทจดทะเบยีนที่มกัปรบัตวัลงระหว่างปี และปัจจยัหนุนอื่นๆ ทีย่งัคงเบาบาง การลงทุนในปี 
2562 จงึควรอยู่บนความระมดัระวงั เน้นการลงทุนในหุน้ทีม่แีนวโน้มผลประกอบการเตบิโตชดัเจน และหุน้กลุ่ม Defensive เพื่อช่วยลด
ความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากประเดน็ Global risk 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ
ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

รายงานประจ าปี     2 
วรรณเอเอม็เซท็ 50  



รายงานประจ าปี     3 
วรรณเอเอม็เซท็ 50 

สรปุภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน 

 
 ตลาดหุ้นไทยในช่วงเริม่ต้นปี 2561 ไดร้บั Sentiment ที่ดจีากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกและ
เศรษฐกจิไทยจะสามารถกลบัมาขยายตวัโดดเด่นในปี 2561 อย่างไรกด็ ีประเดน็สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ 
และจนีทีเ่กดิขึน้ ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อตลาดหุน้ทัว่โลก อกีทัง้เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ทีป่รบัตวัแขง็ค่าขึน้ตลอดทัง้ปี 
2561 ส่งผลลบต่อค่าเงนิ และตลาดหุน้ของประเทศตลาดเกดิใหม่รวมถงึตลาดหุน้ไทย 
  
 ส าหรบัปัจจยัในประเทศ การเลอืกตัง้ทีเ่ริม่มคีวามชดัเจน ส่งผลให ้SET Index เริม่กลบัมาฟ้ืนตวั
ในช่วงแรกของครึง่หลงัของปี อย่างไรก็ด ี ราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัลง จากความกงัวลดา้นอุปทานจากกลุ่ม OPEC 
และ Non-OPEC รวมถงึสหรฐัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่องในขณะทีอุ่ปสงคม์แีนวโน้มชะลอตวัลง ส่งผลกดดนัต่อหุน้กลุ่ม
พลงังาน และ SET Index นับตัง้แต่เดอืนตุลาคมอย่างมนีัยส าคญั ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีตลาดหุน้ไทย
ยงัคงถูกกดดนัต่อเนื่องจาก ประเดน็ Global risk ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกงัวลเกี่ยวกบัเศรษฐกจิโลกทีม่คีวาม
เสี่ยงที่จะเขา้สู่ภาวะถดถอย (Recession) ขอ้ตกลงการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีย่งัไม่มคีวามชดัเจน และ
ประเดน็ขอ้ตกลง Brexit ท าใหต้ลาดยงัคงขาดปัจจยัหนุน ส่งผลให้ SET Index ท าจุดต ่าสุดของปีในเดอืน
ธนัวาคม 
 
 ส าหรบัมุมมองตลาดหุ้นในปี 2562 คาดว่าตลาดหุน้ไทยมแีนวโน้มเคลื่อนไหวผนัผวน ตามปัจจยั
ลบจากต่างประเทศ ส าหรบัปัจจยัในประเทศการเลอืกตัง้ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 น่าจะช่วย
สรา้ง Sentiment ทีด่ต่ีอตลาดหุน้ไทย อย่างไรก็ตาม ประมาณการก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนที่มกัปรบัตวัลง
ระหว่างปี และปัจจยัหนุนอื่นๆ ที่ยงัคงเบาบาง การลงทุนในปี 2562 จงึควรอยู่บนความระมดัระวงั เน้นการ
ลงทุนในหุน้ทีม่แีนวโน้มผลประกอบการเตบิโตชดัเจน และหุน้กลุ่ม Defensive เพื่อช่วยลดความเสีย่งจากความ
ผนัผวนของตลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากประเดน็ Global risk 



กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 
 
ประเภทโครงการ :     กองทุนรวมตราสารแหง่ทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีไ่มก่ าหนดอายโุครงการ 
ทุนจดทะเบียน :    2,000 ลา้นบาท 
จ านวนหน่วยลงทุน :    200 ลา้นหน่วย 
วนัเร่ิมต้นโครงการ :    27 พฤศจกิายน 2546 
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
นโยบายและวตัถปุระสงคก์ารลงทุน : กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ีไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 
      ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุน้สามญั ประมาณ 25 - 30 บรษิทั ทีเ่ป็น 
      สว่นประกอบของดชันี SET50 และอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 
      ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วาม 
      เหน็ชอบ ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง 
      (Hedging) หรอืเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  
      และกองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหน้ีทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note) 
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ :     ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จ ากดั 
รอบระยะเวลาบญัชี :   31 ธนัวาคมของทุกปี 
การขายคืนหน่วยลงทุน 
แบบสม า่เสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า : บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
      เฉพาะส าหรบัผูล้งทุนทีแ่จง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอ 
      ตามค าสัง่ล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสดัสว่น ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ 
      ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อสว่นต่างของมลูคา่หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาส 
      แรกทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนเพิม่มากกวา่หรอืเท่ากบั 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ 
      ทัง้น้ี  สว่นต่างของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชใ้นการค านวณน้ี อาจมากกวา่หรอืน้อยกวา่ 1.00 บาทกไ็ด ้
      ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า 
      ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรายใดจะไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า 
      ดงักล่าวต ่ากวา่ 500 บาท โดยบรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ 
      ล่วงหน้าดงักล่าวแต่จะยกยอดไปยงังวดถดัไป  อน่ึง บรษิทัจดัการ อาจไมด่ าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
      แบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบ 
      สม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนอยา่งเตม็ที ่
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ชอ้มูล ณ วนัที ่28/12/2018
Year to 

Date
3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี1 3ปี1 5ปี1 10ปี1

Since 

Inception 

Return1

1AMSET50 -6.26% -9.50% 0.02% -6.26% 11.72% 8.50% 18.70% 12.69%

SET 50 Total Return Index -5.23% -9.50% 0.53% -5.23% 12.22% 6.76% 16.74% 10.88%

Information Ratio -0.04 0.00 -0.04 -0.04 -0.01 0.03 0.02 0.03

ความผันผวนของผลการด าเนนิงาน 12.49% 14.58% 13.51% 12.49% 10.89% 11.02% 16.03% 20.45%

ความผันผวนของ SET 50 Total Return Index 13.57% 15.55% 14.64% 13.57% 11.09% 11.70% 16.78% 21.09%

หมายเหต ุ1หน่วย: % ตอ่ปี

*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจั้ดการกองทนุในการสรา้งผลตอบแทนเมือ่เทยีบกับความเสีย่ง

หมายเหต ุ *การวดัผลการด าเนนิงานนี ้ ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio 0.43(01/01/2018 - 31/12/2018)
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มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ :  

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ช่ือย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) 1AMSET50-RA
เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน า
ผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป

2. หน่วยลงทุนชนดิจ่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD)

1AMSET50-RD  
(ยงัไมเ่ปิด

ให้บรกิาร)

เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้
ต ่าตัง้แต่ 10,000 บาท ขึน้ไป

3. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา 
และนติบุิคคล (IA)

1AMSET50-IA 
(ยงัไมเ่ปิด

ให้บรกิาร)

เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน 
ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 

5,000,000 บาทส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบั

ค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

4. หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา 
และนติบุิคคล (ID)

1AMSET50-ID 
(ยงัไมเ่ปิด

ให้บรกิาร)

เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนติบุิคคล ทีต่อ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดย
สามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขึน้ต ่า 

1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป

5. หน่วยลงทุนชนดิไมจ่่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป หรอื
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (RU)

1AMSET50-RU

เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป หรอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ทีต่อ้งการรบัรายได้
จากสว่นต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดย

สามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 1 บาทส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1 บาทขึน้ไป 

ส าหรบัค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป
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หมายเหต ุ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้  NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนดิ ไดแ้ก่

ชนิดหน่วยลงทนุ 1AMSET50-RA 1AMSET50-RD 1AMSET50-IA 1AMSET50-ID 1AMSET50-RU

(ยงัไม่เปิดให้บริการ) (ยงัไม่เปิดให้บริการ) (ยงัไม่เปิดให้บริการ)

สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล ไมจ่่าย จ่าย ไมจ่่าย จ่าย  ไมจ่่าย

Auto Redemption จ่าย ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี  ไมม่ี

 (กรณผีูถ้อืหน่วยแจง้
ความประสงค์)

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 10,000 บาท 10,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท  1 บาท

มลูค่าข ัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 10,000 บาท 10,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท  1 บาท

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.52002 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675

 (%ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885

 (%ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11235 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

 (%ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไมม่ี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ไมม่ี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14

(%ของมลูค่าหน่วยลงทุน)
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กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 60.6943 บาท 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร 2,824.92 0.00%
อาหารและเครื่องดืม่ 134,201,832.00 3.60%
แฟชัน่ - -
ธนาคาร 587,476,820.65 15.76%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 76,189,434.00 2.04%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ - -
ยานยนต์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 220,768,716.25 5.92%
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 81,532,000.00 2.19%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 52,343,597.50 1.40%
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 330,168,269.74 8.85%
พลงังานและสาธารณูปโภค 751,891,475.82 20.17%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 368,374,572.55 9.88%
การแพทย์ 202,801,310.00 5.44%
สือ่และสิง่พมิพ์ 47,728,312.80 1.28%
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 24,815,840.00 0.67%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 355,166,230.10 9.53%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 222,811,315.25 5.98%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 9,385,200.00 0.25%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 3,465,657,751.58 92.95%
ตลาด MAI : บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) 12,741.88 0.00%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 264,092,567.07 7.08%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 4,320,163.26 0.12%
หนีส้นิอืน่ ๆ (5,458,422.06) -0.15%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 3,728,624,801.73 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ
ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด
1 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 906,872.66           10.79
2 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 771,228.83           9.18
3 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 728,152.20           8.66
4 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 663,524.32           7.89
5 บล.ไทยพาณชิย์ จ ากดั 611,738.27           7.28
6 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 557,854.97           6.64
7 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 545,216.55           6.49
8 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 540,468.64           6.43
9 บล.ทสิโก ้จ ากดั 520,011.15           6.19
10 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 502,833.94           5.98
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 2,056,834.56        24.47

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 8,404,736.09          100.00
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แบบ 117-5 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

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

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)
ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 16,578.97           0.50
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RU 587.96               0.02
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1,059.69             0.03
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 3,532.29             0.11
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 60.00                 0.00
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 59.06                 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 5,299.00                0.66
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 3,301,086,750.48  บาท
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ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี 
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี  (1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561) 
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรง 
หรอืที ่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. นายสชุยั สตุภาคย ์   6.น.ส.บุณยนุช คุลเีมฆนิ  7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์  8. น.ส.พรอุมา เทวาหุด ี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ  10. น.ส.กวศิา เหมเวช  11. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 12. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท ์
13. นายชยุตม ์ฉตัรศริวิชิยักุล  14. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู  15. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์  
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล :  -ไม่ม-ี 
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้ 
 หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี :       -ไม่ม-ี  
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี :    -ไม่ม-ี  
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี  
 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
2 บล.ทสิโก้ จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
3 บล.เออีซี จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
4 บล.ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
5 บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
6 บล.ภทัร จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
7 บล.เอเซีย พลสั จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
8 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
9 บล.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
10 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
11 บล.โนมรูะ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
12 บล.กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
13 บล.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
14 บล.ทรีนีตี ้จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
15 บล.ไทยพาณิชย์ จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
16 บล.ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
17 บล.ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
18 บล.อาร์ เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
19 บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
20 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
21 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
22 บล.เคท ีซีมิโก้ จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
23 บล.โกลเบล็ก จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
24 บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
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แบบ 126 (1) - 4 

รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2561 (1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561)
ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า 8.66
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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