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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) 
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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 
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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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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)


