
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2564
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีไ่มก่ าหนดอายุโครงการ
ทุนจดทะเบียน : 2,000 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลงทุน : 200 ลา้นหน่วย
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 27 พฤศจกิายน 2546
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู)
นโยบายและวตัถปุระสงคก์ารลงทุน : กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ีไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุน้สามญั ประมาณ 25 - 30 บรษิทั ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 และอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไมล่งทุนใน
ตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured Note)
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 ธนัวาคมของทุกปี
การขายคืนหน่วยลงทุน
แบบสม า่เสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า : บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เฉพาะส าหรบั
ผูล้งทุนทีแ่จง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ลว่งหน้าใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสดัส่วน ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย เมือ่ส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนเพิม่มากกวา่
หรอืเท่ากบั 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ  ทัง้นี้  ส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชใ้นการค านวณนี้ อาจมากกว่าหรอืน้อยกวา่ 1.00 บาทกไ็ด ้ ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรายใดจะไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนแบบ
สม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าดงักล่าวต ่ากวา่ 500 บาท โดยบรษิทัจดัการจะไมด่ าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าดงักล่าวแต่จะยกยอดไปยงั
งวดถดัไป  อนึ่ง บรษิทัจดัการ อาจไมด่ าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบ
สม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนอยา่งเตม็ที่
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
1AMSET50-RA
วนัท าการซื้อ : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้แรก : 1,000.00 บาท
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท
วนัท าการขายคนื : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มลูค่าข ัน้ต ่าของการขายคนื : ไมก่ าหนด
ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรบัเงนิค่าขายคนื : ภายใน  3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
1AMSET50-RU
วนัท าการซื้อ : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้แรก : 1.00 บาท
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้ถดัไป : 1.00 บาท
วนัท าการขายคนื  : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.30
มลูค่าข ัน้ต ่าของการขายคนื : ไมก่ าหนด
ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด
ระยะเวลาการรบัเงนิค่าขายคนื : ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
1AMSET50-ID
วนัท าการซื้อ : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.30น.
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้แรก : 5,000,000.00 บาท
มลูค่าข ัน้ต ่าของการซื้อครัง้ถดัไป : 1,000,000.00 บาท
วนัท าการขายคนื : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มลูค่าข ัน้ต ่าของการขายคนื : ไมก่ าหนด
ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรบัเงนิค่าขายคนื : ภายใน  3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com
อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2021 - 30/06/2021) :  0.84



รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2564
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)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้  NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ
รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2564 - 30 มิถนุายน 2564)
1. บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดัโดยตรงหรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จ ากดั (http://www.one-asset.com) 
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ์ กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. นายเกรยีงไกร ท านุทศัน์ 6. น.ส.จารุภทัร ์ศรจี าเรญิ 7. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 8. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี
9. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ 10. น.ส.กวศิา เหมเวช 11. นายสุทธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 12. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู
13. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณทีีก่องทุนฯ ลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่ าหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัช าระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถช าระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไมม่-ี
• ขอ้มลูการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสุด : -ไมม่-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

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.เกยีรตนิาคนิภทัร 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.เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee)
    -   หน่วยลงทุนชนดิ ID 1,250.98             0.04                     
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RA 5,966.59             0.18                     
    -   หน่วยลงทุนชนดิ RU 1,304.79             0.04                     
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 526.07               0.02                     
ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี
ค่านายทะเบียน (registrar fee) 1,753.57             0.05                     
ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 29.75                 0.00                     
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 69.16                 0.00                     

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 9,649.94                0.33                          
*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 3,304,745,024.67  บาท

กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 (1AMSET50)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 1,805,727.72        17.26
2 บล.อาร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,074,524.48        10.27
3 บล.กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 846,965.06           8.10
4 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 795,910.73           7.61
5 บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 690,703.18           6.60
6 บล.ทสิโก ้จ ากดั 666,510.33           6.37
7 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 627,414.52           6.00
8 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 622,608.58           5.95
9 บล.ทรนีตีี ้จ ากดั 602,334.33           5.76
10 บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 587,300.55           5.61
11 บรษิทันายหน้าอืน่ๆ 2,140,715.01        20.46

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 10,460,714.49        100.00



กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 57.6590 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิการเกษตร - -
อาหารและเครื่องดืม่ 137,608,420.00 4.92%
แฟชัน่ - -
ธนาคาร 273,031,500.00 9.76%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 205,065,435.00 7.33%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ - -
บรรจุภณัฑ์ 78,380,400.00 2.80%
ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ - -
ยานยนต์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 141,371,750.00 5.05%
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรา้ง 141,899,400.00 5.07%
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง - -
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 114,230,750.00 4.08%
พลงังานและสาธารณูปโภค 636,390,597.00 22.74%
เหมอืงแร่ - -
พาณชิย์ 289,091,900.00 10.33%
การแพทย์ 158,716,922.00 5.67%
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 13,097,700.00 0.47%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 237,054,230.00 8.47%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 140,158,800.00 5.01%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 172,053,975.00 6.15%
ใบส าคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2,738,151,779.00 97.85%
หุน้กูบ้รษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 29,840,031.30 1.07%
เงนิฝากบมจ.ธ.กสกิรไทย 39,219,843.61 1.40%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 101,715,137.45 3.63%
หนีส้นิอืน่ ๆ (110,630,336.47) -3.95%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 2,798,296,454.89 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม  (ราคาทนุ 2,800,257,863.36 บาท) 2,767,728,171.80    

เงนิฝากธนาคาร 39,218,162.34         

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 265,319.77             

จากการขายเงนิลงทนุ 101,709,428.58       

สนิทรพัยอ์ื่น 5,708.87                 

รวมสนิทรพัย์ 2,908,926,791.36    

หนี้สนิ

เจา้หนี้

จากการซื้อเงนิลงทนุ 104,685,433.63       

จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 2,882,487.13          

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,701,207.18          

หนี้สนิอื่น 1,361,208.53          

รวมหนี้สนิ 110,630,336.47       

สนิทรพัยส์ุทธิ 2,798,296,454.89    

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 485,317,751.48       

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 1,624,908,343.50    

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 688,070,359.91       

สนิทรพัยส์ุทธิ 2,798,296,454.89    

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 57.6590                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 48,531,775.1111     

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ID 55.9459                  
หน่วยลงทนุชนิด RA 57.7242                  

หน่วยลงทนุชนิด RU 57.5253                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดงันี้
หน่วยลงทนุชนิด ID 828,928.7164          
หน่วยลงทนุชนิด RA 39,214,444.0518     

หน่วยลงทนุชนิด RU 8,488,402.3429       
รวม 48,531,775.1111     

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

งบดลุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2564



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดเ้งนิปันผล 52,873,585.62         

รายไดด้อกเบีย้ 352,004.99             

รายไดอ้ื่น 1,368,360.08          

รวมรายได้ 54,593,950.69         

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 8,522,362.32          

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 526,071.77             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,753,572.48          

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 29,752.78               

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 69,158.10               

คา่ธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์ 10,460,714.49         

รวมคา่ใชจ่้าย 21,361,631.94         

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 33,232,318.75         

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

รายการขาดทนุสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (111,218,385.65)      

รายการก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุ 323,639,252.92       

รวมรายการก าไรจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 212,420,867.27       

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 245,653,186.02       

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้

ชนิดหรอืประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ

หน่วยลงทนุชนิด ID 56,862,824.31         

หน่วยลงทนุชนิด RA 155,677,934.98       

หน่วยลงทนุชนิด RU 33,112,426.73         

รวม 245,653,186.02       

กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หุ้นกู้ 29,576,392.80       1.07                       

     บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 19/08/2565 2.4300 30,000          29,576,392.80      1.07                 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 2,738,151,779.00  98.93                    

หุ้นสามญั 2,738,151,779.00  98.93                    

     การแพทย์ 158,716,922.00     5.74                       

          บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 3,932,900      90,456,700.00      3.27                 

          บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1,932,000      44,822,400.00      1.62                 

          บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 5,888,900      23,437,822.00      0.85                 

     บรรจุภณัฑ์ 78,380,400.00       2.83                       

          บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1,264,200      78,380,400.00      2.83                 

     ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 141,371,750.00     5.10                       

          บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1,359,700      80,222,300.00      2.90                 

          บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 1,500,600      61,149,450.00      2.20                 

     พาณิชย์ 289,091,900.00     10.45                    

          บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 101,200         7,058,700.00       0.26                 

          บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 1,901,700      114,102,000.00    4.12                 

          บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 2,302,000      77,117,000.00      2.79                 

          บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 3,059,400      63,023,640.00      2.28                 

          บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,929,900      27,790,560.00      1.00                 

     พลงังานและสาธารณูปโภค 636,390,597.00     23.01                    

          บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) 1,217,900      41,713,075.00      1.51                 

          บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 556,600         40,631,800.00      1.47                 

          บรษิทั ซ ีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 788,300         4,335,650.00       0.16                 

          บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 513,100         27,963,950.00      1.01                 

          บรษิทั บ.ี กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1,474,300      61,920,600.00      2.24                 

          บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5,175,200      203,126,600.00    7.34                 

          บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั (มหาชน) 2,400,900      73,227,450.00      2.65                 

          บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 784,900         91,833,300.00      3.32                 

          บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 945,400         57,669,400.00      2.08                 

          บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 1,117,800      20,679,300.00      0.75                 

          บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 3,460,800      13,289,472.00      0.48                 

     ธนาคาร 273,031,500.00     9.86                       

          ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 625,500         70,681,500.00      2.55                 

          ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 678,400         80,051,200.00      2.89                 

          ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 903,700         88,562,600.00      3.20                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 381,200         33,736,200.00      1.22                 

กองทนุเปิด วรรณเอเอ็มเซท็ 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2564



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

หมายเหต ุ: *งบการเงนินี้ยงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

วนัครบ อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ก าหนด ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 140,158,800.00     5.06                       

          บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 448,200         13,670,100.00      0.49                 

          บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 739,700         126,488,700.00    4.57                 

     ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 172,053,975.00     6.22                       

          บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ากดั (มหาชน) 384,000         29,568,000.00      1.07                 

          บรษิทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 590,700         42,087,375.00      1.52                 

          บรษิทัเดลตา้ อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 173,700         100,398,600.00    3.63                 

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 205,065,435.00     7.40                       

          บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 767,500         31,851,250.00      1.15                 

          บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็  จ ากดั (มหาชน) 644,800         28,048,800.00      1.01                 

          บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 708,400         47,462,800.00      1.71                 

          บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 568,100         32,665,750.00      1.18                 

          บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 2,857,900      14,003,710.00      0.51                 

          บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 742,300         51,033,125.00      1.84                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 137,608,420.00     4.97                       

          บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 183,500         25,965,250.00      0.94                 

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2,038,100      54,009,650.00      1.95                 

          บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1,375,100      41,253,000.00      1.49                 

          บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 741,200         16,380,520.00      0.59                 

     การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 13,097,700.00       0.47                       

          บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 396,900         13,097,700.00      0.47                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 114,230,750.00     4.12                       

          บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1,507,300      79,133,250.00      2.86                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 6,788,100      21,721,920.00      0.78                 

          บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 649,300         13,375,580.00      0.48                 

     ขนส่งและโลจิสติกส์ 237,054,230.00     8.57                       

          บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 2,457,200      20,026,180.00      0.72                 

          บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3,163,400      196,130,800.00    7.09                 

          บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 2,235,000      20,897,250.00      0.76                 

     วสัดกุ่อสร้าง 141,899,400.00     5.13                       

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 299,000         129,168,000.00    4.67                 

          บรษิทั อีสเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,157,400      12,731,400.00      0.46                 

รวมเงนิลงทุน  (ราคาทุน 2,800,257,863.36 บาท) 2,767,728,171.80  100.00                  

ณ  วนัท่ี  30 มิถนุายน 2564

กองทนุเปิด วรรณเอเอ็มเซท็ 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2564 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2564 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA)
(1AMSET50-RA) มีผลตอบแทนร้อยละ 7.04 เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 6.40  ซึ่งค านวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนยอ้นหลงั (%)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป หรอื
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (RU) (1AMSET50-RU) มผีลตอบแทนรอ้ยละ 6.98 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่รอ้ยละ 6.40  ซึ่ง
ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนยอ้นหลงั (%)

ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลส าหรบับุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล (ID) (1AMSET50-ID) มผีลตอบแทนรอ้ยละ 6.99 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 6.40  ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันี
ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนยอ้นหลงั (%)

ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระดบั 1,449.35 จุด ณ 
วนัที ่30 ธ.ค. 63 มาอยู่ทีร่ะดบั 1,587.79 จุด ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9.6%

ในช่วงตน้ปีตลาดหุน้ไทยและตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้มาอย่างคกึคกั รบัประเดน็เรือ่งการเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานาธบิดคีนที ่
46 ของนายโจ ไบเดน พร้อมกบันโยบายบายกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงนิ 1.9 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ นักลงทุนทัว่โลกมคีวามหวงัต่อการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกจิมากขึน้ ท าใหร้าคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งปรบัตวัขึน้ สนบัสนุนการปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องของดชันีฯ

ดชันีฯ ลดความรอ้นแรงโดยแกว่งตวัออกขา้งในช่วงเริม่ไตรมาส 2 ประเดน็หลกัทีก่ดดนัตลาดมาจากการระบาดของโรค COVID-19 
ในประเทศ ซึง่จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบนี้เพิม่ขึน้เรว็และมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ท าใหร้ฐับาลต้องกลบัมาใชม้าตรการควบคุมการระบาดอย่าง
เขม้งวดอกีครัง้ อย่างไรกด็ ีรายงานผลประกอบการ 1Q64 ของกลุ่มธนาคารและหุน้ขนาดใหญ่โดยรวมทีอ่อกมาดกีว่าทีค่าด ความกงัวลต่อภาวะเงนิ
เฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้กระตุน้ใหน้กัลงทุนลดขนาดการลงทุน แต่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวทีป่รบัตวัลงมา ช่วยหนุนใหด้ชันีฯ ฟ้ืนกลบัขึน้มา ช่วงครึง่
เดอืนแรกของเดอืนม.ิย. ดชันีฯ ปรบัตวัขึน้ต่อเนื่อง ไดปั้จจยัหนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบใหมข่องรฐับาล และยงัตอบรับขา่วดเีรือ่งการเร่งฉดี
วคัซนีในวงกวา้งตัง้แต่เดอืน ส่งผลใหหุ้น้ในธมีเปิดเมอืง (Reopening theme) ปรบัตวัขึน้มาอย่างรอ้นแรงในช่วงครึง่เดอืนแรก ในช่วงครึง่หลงัของเดอืน
ม.ิย. ดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัตวัลงแรง หลงัถูกกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทีก่ลบัมาระบาดรุนแรงขึ้น มรีายงานการพบ
กลุ่มคลสัเตอรใ์หมอ่ย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะคลสัเตอรโ์รงงานและคนงานก่อสรา้ง

ส าหรบัมมุมองการลงทุนครึง่ปีหลงั ตลาดหุน้ไทยยงัคงม ีUpside จ ากดั โดยมปัีจจยักดดนัส าคญัจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 สายพนัธุ์เดลต้าในหลายประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย และความเสีย่งที ่Fed อาจเริม่ส่งสญัญาณลดการอดัฉีดสภาพคล่อง (QE 
tapering) ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี หลงัตวัเลขเงนิเฟ้อสหรฐัฯ ทีเ่ริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงนิ และการคลายมาตรการ 
Lockdown ทีผ่ลกัดนัราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์หพุ้่งขึน้ท าจุดสงูสุดใหมต่่อเนื่อง รวมถงึปัญหาการกระจายวคัซนีในประเทศไทยที่ท าไดล้่าชา้ ส่งผลต่อการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะขา้งหน้า อย่างไรกด็ ีปัจจุบนัการถอืครองหุน้ไทยของต่างชาตอิยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ช่วยใหต้ลาดยงัคงม ีDownside จ ากดั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทั
ดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสิทธภิาพ เพือ่ประโยชน์สูงสุด
ของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั


