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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําสงรายงานประจําปของรอบปบัญชีและรอบระยะเวลา 6 
เดือนหลัง  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของกองทุนเปด 
วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 1 ปท่ีผานมากองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) มีผลตอบแทนรอยละ 20.99 เปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานอยูท่ีรอยละ 21.52 ซึ่งคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจาก
ตารางผลตอบแทนจากการลงทุนยอนหลัง (%)

ในครึ่งปแรกตลาดหุนไทยทรงตัวแตยังคง Underperform เมื่อเทียบกับภูมิภาค โดยเปนผลมาจากปจจัยภายในประเทศท่ี
ไมโดดเดน ท้ังการเปดประมูลโครงการลงทุนภาครัฐ และการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศท่ีเชื่องชา โดยมีกระแสเงินทุนไหลเขา แตนอย
กวาเมื่อเทียบกับท่ีไหลเขาตลาดอ่ืนๆ ในภูมิภาค ดานปจจัยตางประเทศ ไมไดสงผลกระทบตอตลาดหุนไทยมากนัก ท้ังการเลือกตั้งในยุโรป 
และ การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียฯของ Fed ตอมาในไตรมาส 3 SET index สามารถปรับตัวผานแนวตานสําคัญ 1,600 จุด โดยมีปจจัย
ภายในประเทศท่ีเปนตัวผลักดันสําคัญ โดย GDP ไตรมาส 2 ออกมาดีกวาท่ีหลายฝายคาดการณ รัฐบาลมีการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ
ท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น ประกอบกับประเด็นเรื่องความเส่ียงทางการเมืองคล่ีคลายลง จากการท่ีน.ส.ยิ่งลักษณ อดีตนายกรัฐมนตรีไมมาฟง
คําพิพากษาคดีจํานําขาว ทําให Fund Flow จากนักลงทุนตางประเทศท่ีมองหาตลาดท่ียังคงม ีUpside ไหลเขามาเปนแรงขับเคล่ือนดัชนีให
สามารถผานแนวตานสําคัญไปได และในไตรมาส 4 ตลาดหุนไทยสามารถปรับตัวผานแนวตานสําคัญ 1,700 จุดและใกลทดสอบจุดสูงสุด
ในประวัติศาสตรท่ี 1,789.16 โดยเปนผลมาจาก แนวโนมความลาชาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียฯของ Fed การออนคาของเงินดอลลาร
สหรัฐฯ การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยท่ีมากกวาคาด และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากงาน Thailand Focus 

โดยภาพรวมตลาดหุนไทยในป 2561 มีปจจัยสนับสนุนจากท้ังในและตางประเทศ เศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโนมฟนตัวขึ้น
ตอเน่ือง  โดยเฉพาะการสงออกและการทองเท่ียว การบริโภคภายในประเทศ ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป 
นอกจากน้ี ทางภาครัฐกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ผานท้ังการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและ EEC ประกอบกับภาพการเมืองคล่ีคลายลง
หลังนายกฯ ผลักดันการเลือกตั้งในชวงปลายป 2561 ในสวนของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมการเติบโตท่ีดีในทุกภูมิภาค นอกจากน้ี สัดสวน
การถือครองหุนไทยของตางชาตินับวาอยูในระดับต่ํา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบหมายความไววางใจให
บริษัทดูแลเงินลงทุนของทาน  ท้ังน้ี บริษัทฯ จะยังคงมุงมั่นบริหารเงินลงทุนของผูลงทุนดวยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชนสูงสุดของทานผูถือหนวยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จาํกัด

ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)
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สรุปภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน

ในครึ่งปแรกตลาดหุนไทยทรงตัวแตยังคง Underperform เมื่อเทียบกับภูมิภาค โดยเปนผลมาจาก
ปจจัยภายในประเทศที่ไมโดดเดน ทั้งการเปดประมูลโครงการลงทุนภาครัฐ และการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
ที่เชื่องชา โดยมีกระแสเงินทุนไหลเขา แตนอยกวาเมื่อเทียบกับที่ไหลเขาตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค ดานปจจัย
ตางประเทศ ไมไดสงผลกระทบตอตลาดหุนไทยมากนัก ทั้งการเลือกตั้งในยุโรป และ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฯ
ของ Fed ตอมาในไตรมาส 3 SET index สามารถปรับตัวผานแนวตานสําคัญ 1,600 จุด โดยมีปจจัย
ภายในประเทศที่เปนตัวผลักดันสําคัญ โดย GDP ไตรมาส 2 ออกมาดีกวาที่หลายฝายคาดการณ รัฐบาลมีการ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ประกอบกับประเด็นเรื่องความเส่ียงทางการเมืองคล่ีคลายลง 
จากการที่น.ส.ยิ่งลักษณ อดีตนายกรัฐมนตรีไมมาฟงคําพิพากษาคดีจํานําขาว ทําให Fund Flow จากนักลงทุน
ตางประเทศที่มองหาตลาดที่ยังคงมี Upside ไหลเขามาเปนแรงขับเคล่ือนดัชนีใหสามารถผานแนวตานสําคญัไปได 
และในไตรมาส 4 ตลาดหุนไทยสามารถปรับตัวผานแนวตานสําคัญ 1,700 จุดและใกลทดสอบจุดสูงสุดใน
ประวัติศาสตรที ่1,789.16 โดยเปนผลมาจาก แนวโนมความลาชาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฯของ Fed การ
ออนคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยที่มากกวาคาด และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากงาน 
Thailand Focus 

โดยภาพรวมตลาดหุนไทยในป 2561 มีปจจัยสนับสนุนจากทั้งในและตางประเทศ เศรษฐกิจไทยที่มี
แนวโนมฟนตัวขึ้นตอเนื่อง  โดยเฉพาะการสงออกและการทองเที่ยว การบริโภคภายในประเทศ ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป นอกจากนี้ ทางภาครัฐกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ผานทั้งการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานและ EEC ประกอบกับภาพการเมืองคล่ีคลายลงหลังนายกฯ ผลักดันการเลือกตั้งในชวงปลายป 
2561 ในสวนของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมการเติบโตที่ดีในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ สัดสวนการถือครองหุนไทยของ
ตางชาตินับวาอยูในระดับต่ํา



กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ไมกําหนดอายุโครงการ
ทุนจดทะเบียน : 2,000 ลานบาท
จํานวนหน่วยลงทนุ : 200 ลานหนวย
วันเริมต้นโครงการ : 27 พฤศจกิายน 2546
ระดับความเสียงของกองทุน : ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทนุ : กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยเนนลงทุนในหุนสามัญ ประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เปน
สวนประกอบของดัชน ีSET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี ้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง
(Hedging) หรือเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
และกองทุนจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ชือบริษัทจัดการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จํากัด ไดรับการรับรอง CAC
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จํากัด
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคมของทุกป
การขายคืนหน่วยลงทุน
แบบสมาํเสมอตามคาํสังล่วงหน้า : บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบสมํ่าเสมอตามคําสั่งลวงหนาใหแกผูถือหนวยลงทุน

เฉพาะสําหรับผูลงทุนที่แจงความจํานงเปนลายลักษณอักษร โดยจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบสมํ่าเสมอ
ตามคําสั่งลวงหนาใหแกผูถือหนวยลงทุนในสัดสวน ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มข้ึน
ของผูถือหนวยลงทุนแตละราย เม่ือสวนตางของมูลคาหนวยลงทุนเพิ่มข้ึนทุกๆ ชวง 1.00 บาท ในโอกาส
แรกที่มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มมากกวาหรือเทากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ
ทั้งนี ้ สวนตางของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชในการคํานวณนี ้อาจมากกวาหรือนอยกวา 1.00 บาทก็ได
ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบสมํ่าเสมอตามคําสั่งลวงหนา
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใดจะไดรบัเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนแบบสมํ่าเสมอตามคําสั่งลวงหนา
ดังกลาวตํ่ากวา 500 บาท โดยบริษัทจัดการจะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบสมํ่าเสมอตามคําสั่ง
ลวงหนาดังกลาวแตจะยกยอดไปยังงวดถัดไป  อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจไมดําเนนิการรบัซื้อคืนหนวยลงทุน
แบบสมํ่าเสมอตามคําสั่งลวงหนา ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบ
สมํ่าเสมอตามคําสั่งลวงหนา อาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนอยางเต็มที่

จํานวนเงนิสังซือขันตาํ : 1,000 บาท
จํานวนหน่วยลงทนุสังขายคืนขันตาํ : ไมกําหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ : ไมเกิน 2.14% ของมูลคาหนวยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ : ไมเกิน 2.14% ของมูลคาหนวยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการซือขายหลักทรัพย์ : ไมเกิน 0.30% ของมูลคาหนวยลงทุนที่สั่งขายคืน
วันและเวลาสําหรับการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทําการ ต้ังแตเวลา 9.00 - 15.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไมเกิน 2.675% ตอปของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไมเกิน 0.05885% ตอปของ NAV ข้ันตํ่า 300 บาทตอวัน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ : ไมเกิน 1.07% ตอปของ NAV

หมายเหตุ คาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว  NAV หมายถึง มูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน
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ชอมูล ณ วันท่ี 29/12/2017 Year to 
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ป1 3ป1 5ป1 10ป1 Since Inception 
Return1

1AMSET50 20.99% 7.58% 16.00% 20.99% 10.25% 10.40% 12.60% 14.16%
SET 50 Index 17.65% 6.20% 14.16% 17.65% 4.28% 3.72% 6.05% 7.96%
Information Ratio 0.07 0.18 0.10 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09
SET 50 Total Return Index 21.52% 6.32% 15.53% 21.52% 7.77% 7.14% 10.02% 10.31%
Information Ratio -0.01 0.17 0.03 -0.01 0.03 0.04 0.03 0.02
SET Index 13.66% 4.81% 11.37% 13.66% 5.40% 4.72% 7.40% 7.52%
Information Ratio 0.20 0.32 0.25 0.20 0.10 0.09 0.08 0.09
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 7.29% 8.85% 8.01% 7.29% 9.92% 13.25% 20.42% 20.82%
ความผันผวนของ SET 50 Index 7.50% 8.82% 8.02% 7.50% 10.81% 12.18% 21.06% 21.44%
ความผันผวนของ SET 50 Total Return Index 7.46% 8.82% 8.01% 7.46% 10.78% 12.29% 21.25% 20.47%
ความผันผวนของ SET Index 6.46% 7.90% 6.88% 6.46% 9.96% 12.19% 19.98% 19.66%
หมายเหตุ 1หนวย: % ตอป
*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หมายเหตุ  *การวัดผลการดําเนินงานนี้  ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio 0.76(01/01/2017 - 31/12/2017)



กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

มลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุนู  64.7488 บาท
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หลักทรัพย์ มูลค่าตาม % NAV
หรือทรัพย์สินในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธุรกิจการเกษตร - -
อาหารและเคร่ืองดื่ม 139,591,632.25 5.58%
แฟช่ัน - -
ธนาคาร 428,618,864.90 17.13%
เงินทุนและหลักทรัพย 0.00%
ประกันภัยและประกันชีวิต 542,850.00 0.02%
บรรจุภัณฑ - -
ยานยนต - -
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 130,960,465.00 5.23%
วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร - -
วัสดุกอสราง 148,848,000.00 5.95%
บริการรับเหมากอสราง 17,588,288.50 0.70%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 161,069,801.50 6.44%
พลังงานและสาธารณูปโภค 456,966,021.00 18.27%
เหมืองแร - -
พาณิชย 376,179,027.20 15.04%
การแพทย 76,322,373.20 3.05%
ส่ือและส่ิงพิมพ 321,310.25 0.01%
การทองเที่ยวและสันทนาการ 16,158,317.00 0.65%
ขนสงและโลจิสตกิส  286,227,504.10 11.44%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 192,603,218.75 7.70%
ช้ินสวนอเิล็กทรอนิกส - -
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 2,172,480.00 0.09%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2,434,170,153.65 97.30%
ตลาด MAI : บริษทั ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 190,080.00 0.01%
ตลาด MAI : บริษทั ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 7,480,000.00 0.30%
ตลาด MAI : บริษทั อามา มารีน จํากัด (มหาชน) 382,710.50 0.02%
ตลาด MAI : บริษทั อีสตโคสทเฟอรนเิทค จํากัด (มหาชน) 18,320,766.00 0.73%
เงินฝากบมจ.ธ.กสิกรไทย 91,889,290.35 3.67%
สินทรัพยอื่น ๆ 14,390,676.48 0.58%
หนีสิ้นอื่น ๆ (65,023,089.45) -2.60%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2,501,800,587.53 100.00%

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
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กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)

รายชือบริษัทนายหน้าทีได้รับค่านายหน้าจากการซอืขายหลักทรัพย์

ของรอบปีบญัชี ตังแต่วันท ี1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560

อันดับ รายชือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซือขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทงัหมด

1 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,112,944.86              14.38
2 บล.ทรีนีตี ้จํากัด 1,067,302.52              13.79
3 บล.ทสิโก จํากัด 1,020,849.37              13.19
4 บล.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 670,207.58                 8.66
5 บล.โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 531,377.16                 6.86
6 บล.เมยแบงก กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 514,258.71                 6.64
7 บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน) 417,711.86                 5.40
8 บล.ไทยพาณิชย จํากัด 415,361.51                 5.37
9 บล.บวัหลวง จํากัด (มหาชน) 376,079.13                 4.86

10 บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 372,274.70                 4.81
11 บริษทันายหนาอื่นๆ 1,243,533.21              16.06

รวมค่านายหน้าทงัหมด 7,741,900.61           100.00
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แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ของรอบปีบัญชี ตังแต่วันท ี1 มกราคม 2560 ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จาํนวนเงนิ ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) 9,825.54                   0.50
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) 632.41                      0.03
คาธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน (advisory fee) ไมมี ไมมี
คานายทะเบยีน (registrar fee) 2,108.03                   0.11
คาใชจายในการสอบบัญชี 56.50                        0.00
คาใชจายอื่นๆ 43.35                        0.00

รวมค่าใช้จ่ายทงัหมด* 12,665.83              0.64

*ไม่รวมค่านายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

ค่าเฉลียของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 1,970,048,403.39    บาท
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ข้อมลอืนๆู  ทีผ้ถือหน่วยลงทุนควรทราบู

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการที
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50) ใช้บริการบุคคลอืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลทเีกียวข้องทมีีการทาํธุรกรรมรอบปีบญัชี  (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)

1. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมไดท่ีบลจ.วรรณ จํากัดโดยตรง
หรือท่ี website ของบลจ.วรรณ จํากัด (http://www.one-asset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผ้จัดการกองทุนู

1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายวิญ ูศรีวิริยานนท       3. นายสันธาน เฮงสกุล 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ 
5. นายสุชัย สุตภาคย 6.น.ส.บุณยนุช คุลีเมฆิน 7. น.ส.จันทรเพ็ญ ชูวงษ           8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ ซื่อเจริญกิจ 10. น.ส.กวิศา เหมเวช 11. น.ส.จารุภัทร ศรีจําเริญ 12. นายสุทธิโรจน  สิทธิวัฒนานนท 
13. นายชยุตม ฉัตรศิริวิชัยกุล 14. นายสิทธิ ์จางตระกูล
• กรณีท่ีกองทุนฯ ลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใหแสดงขอมูลดังกลาวพรอมท้ังเหตุผล : -ไมม-ี
• ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนยในกรณีท่ีผูออกตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ีแหงสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหน้ี

หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหน้ีได (ถาม)ี : -ไมมี-
• ขอมูลการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน (ถาม)ี : -ไมมี-
• รายงานขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน (ถาม)ี : -ไมมี-
• ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนในนามกองท ุนรวมของรอบปปฏิทินลาสุด :
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชส ิทธิออกเสียงไดทางเว็บไซตของบริษัทจัดการท่ี http://www.one-asset.com

บริษัททีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทีได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
2 บล.ทิสโก จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
3 บล.เออซีี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
4 บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
5 บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
6 บล.ภัทร จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซีย พลัส จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
9 บล.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
12 บล.กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรีนีตี้ จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพาณิชย จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
18 บล.อาร เอช บี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
20 บล.เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
21 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
22 บล.เคที ซีมิโก จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบล็ก จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
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แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง

ของกองทุนรวมภายใต้การจัดตังและจัดการของบลจ. วรรณ จํากัด

ประจาํปี 2560 (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)

ของกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

สัดส่วนการทาํธุรกรรม

แต่ละประเภทกับบุคคลทีเกียวข้อง

ประเภทธุรกรรม เมือเปรียบเทียบกับการทาํธุรกรรม

ประเภทเดียวกันนันทังหมด

(ร้อยละ)

1. การซื้อขายหลักทรัพยผานนายหนา 14.38
    ซื้อขายหลักทรัพยทีเ่ปนบุคคลทีเ่กี่ยวของ
2. การซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวของ -
3. การซื้อหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ออกใหม -
    ที่บคุคลที่เกี่ยวของเปนผูจัดจําหนาย (underwriter) 
    หรือผูจัดการโครงการประมูลตราสารแหงหนี้ (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่บคุคลที่เกี่ยวของเปนผูออก -
5. การซื้อตราสารแหงหนี้ทีบุ่คคลที่เกี่ยวของเปนผูรับรอง -
    รับอาวลั หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย
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รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทนุเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ตังแต่วันท ี1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ประเภทกองทุนและอายุของโครงการ : กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรบัซื้อคืนหนวยลงทุน
จํานวนเงนิทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ลานบาท
ระดับความเสียงของกองทนุ : ระดับ 6 (ความเสีย่งสูง)
นโยบายการลงทนุ : จะลงทุนในตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปบญัชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยเนนลงทุน

ในหุนสามัญประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เปนสวนประกอบของดัชน ีSET50 และอาจลงทุนในหลักทรพัยหรือทรพัยสินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด
หรือใหความเหน็ชอบ  ทั้งนี ้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง
(Hedging) หรือเพื่อเปนการเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน
จะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกบัตัวแปร (Structured Note)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ. วรรณ จํากัด
วันเริมต้นโครงการ : 27 พฤศจกิายน 2546
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคมของทุกป
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล กองทุนมีนโยบายที่จะไมจายเงินปนผล แตจะมีการจดัสรรกาํไรใหกบัผูลงทุนในรูปของการรบัซือ้คืนหนวยลงทนุแบบสมํ่าเสมอ

ตามคําสั่งลวงหนา ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาหนวยลงทนุทีเ่พิม่ข้ึนของผูถือหนวยลงทนุแตละราย เม่ือสวนตาง
ของมูลคาหนวยลงทนุเพิม่ข้ึนทุก  ๆชวง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลคาหนวยลงทุนเพิม่มากกวาหรือเทากบั 11.00 บาท
12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ  ทั้งนี ้สวนตางของมูลคาหนวยลงทนุทีใ่ชในการคํานวณนี ้อาจมากกวาหรือนอยกวา 1.00 บาทกไ็ด
โดยผูลงทุนจะตองแจงความจํานงใหกับบรษัิทจัดการไวเปนลายลกัษณอักษร

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไมเกิน 0.52002% ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไมเกิน 0.05885% ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ : ไมเกิน 0.11235% ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)
จํานวนเงนิสังซือขันตาํ : 1,000 บาท
จํานวนหน่วยลงทุนสังขายคืนขันตาํ : ไมกําหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเกิน 0.2675% ของมูลคาหนวยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ : ไมมี
ค่าธรรมเนียมในการซือขายหลักทรัพย์ : ไมเกิน 0.30% ของมูลคาหนวยลงทุนที่สั่งขายคืน (รวม VAT)
วันและเวลาสําหรับการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุ : ทุกวันทาํการของธนาคารพาณิชย ระหวางเวลา 9.00 - 15.00 น.
หมายเหตุ : คาธรรมเนยีม และคาใชจายดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
สอบถามข้อมูลเพมิเตมิพร้อมรับหนังสือชีชวนได้ท ี:
บลจ.วรรณ จํากัด ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝายลกูคาสัมพนัธและสนบัสนุนธุรกิจ 
หรือที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุที่ไดรับการแตงต้ังจากบลจ.วรรณ

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทนุรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซือขาย)

กองทนุเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ช่ือยอ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
 (Front-end Fee) / รายละเอียด/

จํานวน/อัตรา

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(Back-end Fee) / รายละเอียด/

จํานวน/อัตรา

1. 1AMSET50-RA
ไมเกินรอยละ 0.2675 ของมูลคา

หนวยลงทนุ ไมเกินรอยละ 0.00 ของมลูคาหนวยลงทนุ

2. 1AMSET50-RU
ไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวย

ลงทนุ
ไมเกินรอยละ 2.14 ของมลูคาหนวยลงทนุ

ช่ือยอ
คาธรรมเนียมการจัดการรายป / 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป

 / รายละเอียด/จํานวน/อัตรา
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป

 / รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. 1AMSET50-RA
ไมเกินรอยละ 0.52002 ตอป ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ไมเกินรอยละ 0.05885 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ไมเกินรอยละ 0.11235 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

2. 1AMSET50-RU
ไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทนุรวม
ไมเกินรอยละ 0.05885 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนรวม



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ข้อมลอืนๆู  ทผ้ีถอืหน่วยลงทุนควรทราบู

รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทาํธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2561 - 30 มถุินายน 2561)
1. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทาํธรุกรรมกับบุคคลที่เกีย่วของกับกองทุนรวมไดที่บลจ.วรรณ จาํกัดโดยตรงหรือที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกัด (http://www.one-asset.com) 
และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผู้จัดการกองทนุ
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายวิญ ูศรีวริิยานนท       3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จึงวัฒนกจิ 
5. นายสชุัย สุตภาคย 6.น.ส.บุณยนุช คุลเีมฆิน 7. นายภาวชิญ จิตตมิตรภาพ 8. น.ส.จันทรเพญ็ ชวูงษ
9. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 10. น.ส.ประภาภรณ ซื่อเจริญกิจ 11. น.ส.กวิศา เหมเวช 12. น.ส.จารภุัทร ศรีจําเรญิ
13. นายสุทธิโรจน  สิทธิวัฒนานนท 14. นายชยุตม ฉัตรศิริวิชยักุล 15. นายสิทธิ ์จางตระกูล
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแสดงขอมูลดังกลาวพรอมทั้งเหตุผล : -ไมมี-
• ขอมูลการบนัทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรอืสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนยในกรณทีี่ผูออกตราสารแหงหนีห้รือลูกหนีแ้หงสิทธเิรยีกรองผิดนัดชําระหนี้

หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนีไ้ด (ถามี) : -ไมมี-
• ขอมูลการรบัชําระหนีด้วยทรพัยสินอ่ืน (ถามี) : -ไมมี-
• รายงานขอมูลการถอืหนวยลงทนุเกนิขอจํากดัการถอืหนวยลงทนุ (ถามี) : -ไมมี-
• ขอมูลการดําเนนิการใชสทิธอิอกเสียงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองท ุนรวมของรอบปปฏทิินลาสดุ :

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธอิอกเสยีงและการดําเนินการใชส ิทธิออกเสยีงไดทางเวบ็ไซตของบริษัทจัดการที ่http://www.one-asset.com



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) ใช้บริการบุคคลอนืๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

แบบ 117-5

บริษัททีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทีได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บล.บวัหลวง จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
2 บล.ทิสโก จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
3 บล.เออีซี จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
4 บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
5 บล.ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
6 บล.ภัทร จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
7 บล.เอเซยี พลสั จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
8 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
9 บล.กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
11 บล.โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
12 บล.กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
13 บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
14 บล.ทรนีีตี้ จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
15 บล.ไทยพาณิชย จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
16 บล.ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
17 บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
18 บล.อาร เอช บ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
19 บล.เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
20 บล.เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
21 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
22 บล.เคท ีซีมิโก จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
23 บล.โกลเบลก็ จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ
24 บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทนุ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซท็ 50 (1AMSET50)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่วันท ี1 มกราคม 2561 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(รวมภาษีมูลค่าเพมิ)

คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
    -   หนวยลงทุนชนิด RA 7,786.49                   0.26                              
    -   หนวยลงทุนชนิด RU 22.53                        0.00                              
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) 482.04                      0.02                              
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไมมี ไมมี
คานายทะเบียน (registrar fee) 1,606.79                   0.05                              
คาใชจายในการสอบบัญชี 29.75                        0.00                              
คาใชจายอ่ืนๆ 28.42                        0.00                              

รวมค่าใช้จ่ายทงัหมด* 2,169.54               0.33                        

*ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

ค่าเฉลียของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 3,028,134,956.91    บาท

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายชือบริษัทนายหน้าทีได้รับค่านายหน้าจากการซือขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่วันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2561

อันดับ รายชือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซือขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทังหมด

1 บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน) 538,128.89                 13.11
2 บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 501,892.26                 12.23
3 บล.โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 481,911.35                 11.74
4 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 390,428.22                 9.51
5 บล.ทิสโก จํากัด 333,717.52                 8.13
6 บล.ไทยพาณิชย จํากัด 313,072.17                 7.63
7 บล.เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 242,777.57                 5.92
8 บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 225,702.73                 5.50
9 บล.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 214,433.99                 5.22

10 บล.กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 161,359.09                 3.93
11 บริษัทนายหนาอื่นๆ 700,759.10                 17.07

รวมค่านายหน้าทังหมด 4,104,182.89           100.00



กองทนุเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50
ณ วันท ี30 มิถุนายน 2561

มลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทนุู  60.6867 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

หลักทรัพย์ มูลค่าตาม % NAV

หรือทรัพย์สินในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามัญ

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธรุกิจการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 107,041,635.50 3.53%
แฟชั่น - -
ธนาคาร 414,918,794.40 13.70%
เงินทุนและหลักทรัพย 28,832,100.00 0.95%
ประกันภัยและประกันชีวิต 473,550.00 0.02%
บรรจุภัณฑ - -
ยานยนต - -
ปโตรเคมแีละเคมีภัณฑ 167,789,691.25 5.54%
วัสดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจักร - -
วัสดกุอสราง 82,297,657.70 2.72%
บรกิารรับเหมากอสราง 34,393,427.10 1.14%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 212,113,265.28 7.00%
พลังงานและสาธารณูปโภค 666,049,419.22 21.99%
เหมืองแร - -
พาณชิย 330,627,915.50 10.91%
การแพทย 72,143,250.00 2.38%
สื่อและสิ่งพิมพ - -
การทองเท่ียวและสันทนาการ 33,926,828.00 1.12%
ขนสงและโลจิสตกิส 249,145,130.85 8.22%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 224,589,450.75 7.41%
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส - -
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 4,422,315.00 0.15%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2,628,764,430.55 86.77%

ตลาด MAI : บรษิัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 83,825.70 0.00%
ตลาด MAI : บรษิัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 216,011.25 0.01%
ตลาด MAI : บรษิัท อามา มารนี จํากัด (มหาชน) 29,638.00 0.00%
เงินฝากบมจ.ธ.กสิกรไทย 400,035,720.23 13.20%
สินทรัพยอ่ืน ๆ 2,858,970.50 0.09%
หน้ีสินอ่ืน ๆ (2,551,705.89) -0.08%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 3,029,436,890.34 100.00%

รายละเอยีดการลงทุน

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซท็ 50

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2561



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

หมายเหตุ : *งบการเงินน้ียังไมไดผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี

1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61

สินทรัพย
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 2,570,991,821.48 บาท) 2,629,093,905.50        
เงินฝากธนาคาร 399,979,881.10           
ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 55,839.13                    
จากการขายเงินลงทุน 2,857,004.89               

สินทรัพยอื่น 1,965.61                      
รวมสินทรัพย 3,031,988,596.23        

หนี้สิน
เจาหนี้

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 791,384.21                  
คาใชจายคางจาย 1,689,695.34               
หนี้สินอื่น 70,626.34                    

รวมหนี้สิน 2,551,705.89               
สินทรัพยสุทธิ 3,029,436,890.34        

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 499,192,614.28           
กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 1,498,874,927.63        
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 1,031,369,348.43        

สินทรัพยสุทธิ 3,029,436,890.34        

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 60.6867                       
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 49,919,261.3896         

สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่คํานวณแยกตามชนิดและประเภทผูถือหนวยดังนี้
หนวยลงทุนชนิด RA 60.6870                       
หนวยลงทุนชนิด RU 60.6702                       

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (หนวย) แยกตามชนิดและประเภทผูถือหนวยดังนี้
หนวยลงทุนชนิด RA 49,118,595.4945         
หนวยลงทุนชนิด RU 800,665.8951              

รวม 49,919,261.3896         

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)

งบดุล

ณ วันที 30 มิถุนายน 2561



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

หมายเหตุ : *งบการเงินน้ียังไมไดผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี

1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61

รายไดจากการลงทุน 
รายไดเงินปนผล 53,615,958.37                
รายไดดอกเบี้ย 360,651.28                     
รายไดอื่น 1,435,545.79                  

รวมรายได 55,412,155.44                
คาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 7,809,020.59                  
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 482,038.35                     
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,606,794.34                  
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 29,753.39                       
คาใชจายในการดําเนินงาน 28,421.03                       

รวมคาใชจาย 9,956,027.70                  
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 45,456,127.74                

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 31,031,278.37                
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (287,205,107.57)            

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น (256,173,829.20)            
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (210,717,701.46)            

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน มีดังนี้
ชนิดหรือประเภทผูถือหนวยลงทุน

หนวยลงทุนชนิด RA (207,504,030.44)            
หนวยลงทุนชนิด RU (3,213,671.02)                

รวม (210,717,701.46)            
-                                 

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน สินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2561



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

หมายเหตุ : *งบการเงินนีย้ังไมไดผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(บาท) มูลค่าเงินลงทุน

   

หลักทรัพย์จดทะเบียน 2,629,093,905.50    100.00              

หุ้นสามัญ 2,624,671,590.50 99.83 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     การแพทย์ 72,143,250.00        2.74                 

          บริษัท กรงุเทพดสิุตเวชการ จํากัด (มหาชน) 2,216,400        55,410,000.00          2.11                     
          บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 100,500           16,733,250.00          0.63                     
     ประกันภัยและประกันชีวิต 473,550.00            0.02                 

          บริษัท กรงุเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 15,400             473,550.00               0.02                     
     ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 167,789,691.25      6.38                 

          บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 425,909           3,939,658.25            0.15                     
          บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 941,141           68,703,293.00          2.61                     
          บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 1,737,840        95,146,740.00          3.62                     
     พาณิชย์ 330,627,915.50      12.58                

          บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 2,367,100        173,981,850.00        6.62                     
          บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน) 621,917           7,587,387.40            0.29                     
          บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 1,064,545        53,759,522.50          2.04                     
          บริษัท โรบนิสัน จํากัด (มหาชน) 431,707           24,175,592.00          0.92                     
          บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 709,555           11,778,613.00          0.45                     
          บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี ่เอาทเลท จํากัด (มหาชน) 100                  250.00                      -                       
          บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 4,428,709        59,344,700.60          2.26                     
     พลังงานและสาธารณูปโภค 666,049,419.22      25.33                

          บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 538,893           51,060,111.75          1.94                     
          บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 232,800           1,257,120.00            0.05                     
          บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 205,700           15,993,175.00          0.61                     
          บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 600,502           11,709,789.00          0.45                     
          บริษัท บ.ี กรมี เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 1,583,776        36,110,092.80          1.37                     
          บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 6,493,040        311,665,920.00        11.85                   
          บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 925,500           130,032,750.00        4.95                     
          บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 869,153           28,464,760.75          1.08                     
          บริษัท เอสซีไอ อีเลคตรคิ จํากัด (มหาชน) 712,872           1,967,526.72            0.07                     
          บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 720,477           8,357,533.20            0.32                     
          บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 11,970,800      69,430,640.00          2.64                     
     ธนาคาร 414,918,794.40      15.78                

          ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 429,793           84,024,531.50          3.19                     
          ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) 2,122,087        35,438,852.90          1.35                     
          ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 668,100           129,611,400.00        4.93                     
          ธนาคารเกียรตนิาคิน จํากัด (มหาชน) 47,000             3,184,250.00            0.12                     
          ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 12,023,400      27,653,820.00          1.05                     
          ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) 762,400           90,344,400.00          3.44                     
          บริษัท ทิสโกไฟแนนเซียลกรุป จํากัด (มหาชน) 531,685           44,661,540.00          1.70                     

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2561



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

หมายเหตุ : *งบการเงินนีย้ังไมไดผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 224,589,450.75      8.54                 

          บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 6,328,000        33,538,400.00          1.28                     
          บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 274,300           10,080,525.00          0.38                     
          บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 899,531           47,900,025.75          1.82                     
          บริษัท แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 719,300           133,070,500.00        5.06                     
     เงินทุนและหลักทรัพย์ 28,832,100.00        1.10                 

          บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด(มหาชน) 873,700           28,832,100.00          1.10                     
     อาหารและเครืองดืม 107,041,635.50      4.07                 

          บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 1,951,990        47,238,158.00          1.80                     
          บริษัท ไมเนอร อนิเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 1,840,107        59,803,477.50          2.27                     
     การท่องเทียวและสันทนาการ 33,926,828.00        1.29                 

          บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 788,996           33,926,828.00          1.29                     
     พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 212,113,265.28      8.07                 

          บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) 18,289,500      56,331,660.00          2.14                     
          บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 1,297,736        90,517,086.00          3.44                     
          บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 264,508           968,099.28               0.04                     
          บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จํากัด (มหาชน) 2,931,500        22,279,400.00          0.85                     
          บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 2,313,000        26,136,900.00          0.99                     
          บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 707,200           5,551,520.00            0.21                     
          บริษัท ออริจ้ิน พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 380,500           6,240,200.00            0.24                     
          บริษัท แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 408,840           4,088,400.00            0.16                     
     ขนส่งและโลจิสติกส์ 249,145,130.85      9.48                 

          บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 7,062,533        52,615,870.85          2.00                     
          บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 2,849,800        179,537,400.00        6.83                     
          บริษัท บทีีเอส กรุป โฮลดิง้ส จํากัด (มหาชน) 349,900           3,079,120.00            0.12                     
          บริษัท พรเีชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 1,253,400        13,912,740.00          0.53                     
     วัสดุก่อสร้าง 82,297,657.70        3.13                 

          บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 72,121             988,057.70               0.04                     
          บริษัท ปนูซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) 196,400           81,309,600.00          3.09                     
     บริการรับเหมาก่อสร้าง 34,393,427.10        1.31                 

          บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 446,109           10,662,005.10          0.41                     
          บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 3,042,490        23,731,422.00          0.90                     
  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

     ทรัพยากร 83,825.70              -                   

          บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 9,366               83,825.70                 -                       
     บริการ 245,649.25            0.01                 

          บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวสิ จํากัด (มหาชน) 24,687             216,011.25               0.01                     
          บริษัท อามา มารีน จํากัด (มหาชน) 5,110               29,638.00                 -                       
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 4,422,315.00          0.17                 

     พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,422,315.00          0.17                 

          บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 189,650.00      3,622,315.00            0.14                     
          บริษัท ออริจ้ิน พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 400,000.00      800,000.00               0.03                     
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,570,991,821.48 บาท) 2,629,093,905.50    100.00              

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2561

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)



รายงานความเหน็ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ วรรณ จาํกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทนุเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) ขอนําสงรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ของกองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมากองทุนเปด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)  มีผลตอบแทนรอยละ -6.28 
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยูท่ีรอยละ -5.73 ซึ่งคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
(รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนยอนหลัง (%)

ในสวนของตราสารทุนพบวาชวงระยะเวลาดังกลาวดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงจากระดับ 
1,753.71 จุด ณ วันท่ี 29 ธ.ค. 60 มาอยูท่ีระดับ 1,595.58 จุด ณ วันท่ี 29 มิ.ย. 61 หรือปรับตัวลดลง 9.0% โดยสาเหตุหลักสวนใหญ
มาจากปจจัยกดดันจากตางประเทศ ไมวาจะเปนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ี
ออกมาเติบโตแข็งแกรงทําใหความกังวลเร่ืองอัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึน ผลกระทบจากความผันผวนหลังจากเกิดวิกฤตการเมืองในอิตาลี 
รวมถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินในทางท่ีเขมงวดข้ึนของธนาคารกลางตางประเทศ  โดย Fed ไดปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายเปนคร้ังท่ี 2 ในเดือนม.ิย. และคาดวาจะปรับเพ่ิมข้ึนอีก 2 คร้ัง ในปน้ี ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไดสงสัญญาณถึง
การยุติการทํา QE ในเดือนธันวาคม แตจะยังคงอัตราดอกเบ้ียไวท่ีระดับต่ําตอไป นอกจากน้ี ความไมแนนอนจากสงครามการคา
ระหวางสหรัฐฯกับประเทศคคูคาตางๆ โดยเฉพาะจีน สรางความเส่ียงตอการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

สําหรับมุมมองตลาดหุนในในชวงคร่ึงหลังของป 2561 ปจจัยในประเทศอยางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีเติบโตแข็งแกรงจะ
ชวยจํากัด Downside ของตลาดหุนไทยในระยะถัดไป ในขณะท่ีเงินบาทท่ีมีทิศทางออนคาลง แตยังคงออนตัวลงนอยกวาคาเงินใน
ภูมิภาค นอกจากน้ี ดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีเกินดุล ซึ่งเปนผลมาจากรายไดจากการทองเท่ียวจะชวยบรรเทาผลกระทบจากการ
เคล่ือนยายเงินทุนได รวมถึงแรงกดดันเงินเฟอท่ีอยูในระดับต่ํา ทําใหอัตราดอกเบ้ียนโยบายมีแนวโนมท่ีจะยังคงอยูท่ีระดับเดิมไป
จนถึงส้ินป สําหรับความไมแนนอนเกี่ยวกับนโยบายการคาของสหรัฐฯ กับจีนยังคงเปนปจจัยท่ีตองติดตาม โดยความไมแนนอนและ
อัตราภาษีท่ีสูงข้ึนอาจเปนอุปสรรคตอการคาโลกและทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบหมายความ
ไววางใจใหบริษัทดูแลเงินลงทุนของทาน  ท้ังน้ี บริษัทฯ จะยังคงมุงมั่นบริหารเงินลงทุนของผูลงทุนดวยความรอบคอบระมัดระวัง
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดของทานผูถือหนวยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด

ชอมูล ณ วนัท่ี 29/06/2018 Year to 
Date

3 เดือน 6 เดือน 1 ป1 3ป1 5ป1 10ป1 Since Inception 
Return1

1AMSET50 -6.28% -8.77% -6.28% 8.72% 7.56% 6.25% 12.90% 13.15%
SET 50 Index -7.36% -10.25% -7.36% 5.76% 2.06% 1.36% 6.72% 7.12%
Information Ratio 0.04 0.09 0.04 0.06 0.09 0.07 0.08 0.09
SET 50 Total Return Index -5.73% -9.40% -5.73% 8.91% 5.42% 4.68% 10.65% 9.50%
Information Ratio -0.04 0.08 -0.04 -0.01 0.04 0.02 0.03 0.02
SET Index -9.02% -10.17% -9.02% 1.32% 1.98% 1.90% 7.58% 6.56%
Information Ratio 0.10 0.08 0.10 0.14 0.12 0.08 0.08 0.09
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 11.41% 12.65% 11.41% 9.94% 10.70% 12.21% 19.99% 20.63%
ความผันผวนของ SET 50 Index 11.89% 12.82% 11.89% 10.21% 11.61% 12.51% 20.65% 21.25%
ความผันผวนของ SET 50 Total Return Index 12.44% 13.88% 12.44% 10.52% 11.67% 12.58% 20.84% 20.30%
ความผันผวนของ SET Index 10.59% 11.52% 10.59% 9.01% 10.56% 12.06% 19.67% 19.51%
หมายเหตุ 1หนวย: % ตอป
*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจดัการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หมายเหตุ  *การวดัผลการดําเนินงานนี้  ไดจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio 0.25(01/01/2018 - 30/06/2018)


