
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 
1 A.M. SET 50 FUND 

ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปหรือกรมธรรมป์ระกันชีวติควบหนว่ยลงทุน 

1AMSET50-RU 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมตราสารทนุ 
 Equity General 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50 จะลงทุนในตราสารทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุ โดยเนน้ลงทนุในหุ้นสามัญประมาณ 25 - 30 บริษทั 
ที่เป็นสว่นประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทนุในหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนดหรอืให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพือ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ 
(Efficient Portfolio Management) 
และกองทุนจะไม่ลงทนุในตราสารหนี้ทีม่ีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตวัแปร (Structured Note) 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 

 

 2560 2561 2562 2563 2564 
1AMSET50-RU N/A N/A 1.36% -12.55% 12.51% 
BENCHMARK 21.52% -5.23% 5.32% -12.41% 11.76% 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)                             
   YTD 3เดือน 6เดือน 1ปี                                   
กองทุน   -3.06 -5.45 -3.06 1.95 
ดัชนีช้ีวัด   -2.53 -6.17 -2.53 2.38 
ค่าเฉลี่ยในกลุม่เดียวกัน  -3.98 -5.92 -3.98 2.54 
ความผันผวนกองทุน  12.46 12.72 12.46 12.05 
ความผันผวนดัชนีช้ีวัด  12.45 12.78 12.45 12.34 
   3ป ี 5ปี 10ปี ตั้งแต่จัดต้ัง                          
กองทุน   -4.32 N/A N/A -3.28 
ดัชนีช้ีวัด   -3.58 1.93 4.7 -2.44 
ค่าเฉลี่ยในกลุม่เดียวกัน  -2.82 1.45 4.26 N/A 
ความผันผวนกองทุน  20.81 N/A N/A 18.88 
ความผันผวนดัชนีช้ีวัด  22.57 19.25 16.15 20.45 

ระดับความเสี่ยง 

 
ความเสีย่ง (Risk Profile) 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ  27 พฤศจิกายน 2546 
วันเริ่มตน้ class  19 มีนาคม 2561 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย 
อายกุองทุน   ไม่กำหนด 
 
ผู้จัดการกองทุนรวม 

 นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร ตั้งแต่จดทะเบียน 
 นายบัญชา จึงวัฒนกิจ  ตั้งแต่จดทะเบียน 

 

 
ดัชนีชี้วดั 
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100.00% 
 
คำเตือน 

 การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมไิด้เป็นสิ่งยนืยนัถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 
จัดอันดับกองทุน Morningstar     
 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ 
บริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  
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การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซ้ือ : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 15:30 น. 
การซ้ือครั้งแรกขั้นตำ่ : 1 บาท 
การซ้ือครั้งถัดไปขัน้ต่ำ : 1 บาท 
 

 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
วันทำการขายคืน : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 15:30 น. 
การขายคนืขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : T+3 คอื3 
วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคนื 

หมายเหตุ : 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV)                                            
ค่าธรรมเนยีม   สูงสุดไม่เกนิ  เก็บจริง                                
การจดัการ    2.67  0.52 
รวมค่าใช้จ่าย   6.42  0.66                                     
หมายเหตุ : 
1. ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแล้ว 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
ค่าธรรมเนยีม   สูงสุดไม่เกนิ  เก็บจริง                                
การขาย    2.14  0.54 
การรับซ้ือคืน   2.14  ยกเว้น 
การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า  2.14  0.54 
การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  2.14  ยกเว้น                   
การโอนหน่วยลงทนุ  ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ   ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ                  
หมายเหตุ : 
1. ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแล้ว 

สัดส่วนประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

Assets % 

เงินฝาก และ อื่นๆ 35.99 

พลังงานและสาธารณูปโภค 23.72 

ธนาคาร 12.24 

พาณิชย ์ 10.49 

ขนส่งและโลจสิติกส ์ 9.13 
 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

Assets % 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
(มหาชน) 

7.51 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 
จำกัด (มหาชน) 

5.97 

บริษัท ปตท. 
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) 

5.61 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 5.56 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี 
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 

4.7 

  

ข้อมูลเชิงสถติ ิ
Maximum Drawdown : -40.05% 
Recovering Period : N/A ปี N/A เดอืน 
FX Hedging : N/A 
อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ : 0.78 
Sharpe Ratio : -0.25 
Alpha : -0.74% 
Beta : 0.91 
Tracking Error : 2.52% 
อายเุฉลีย่ของตราสารหนี้ : N/A ปี N/A เดอืน 
Yield to Maturity : N/A 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม / ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก 

Sector % 

พลังงานและสาธารณูปโภค 23.72 

ธนาคาร 15.92 

พาณิชย ์ 10.49 

ขนส่งและโลจสิติกส ์ 9.13 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.43 

 

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) 
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การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกว่า 20% (กองทุนในประเทศ และหรือกองทุนตา่งประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย  
Maximum Drawdown เปอรเ์ซ็นต์ผลขาดทนุสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทนุกรณทีี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV 
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจดุต่าสุดในชว่งที่ NAV ตอ่หน่วยปรับตวัลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ชว่ยให้ทราบถึงความเสีย่งที่อาจจะขาดทนุจากการลงทุนในกองทนุรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือ่เป็นข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตก่ารขาดทนุสูงสุดจนถงึระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาทีเ่งินทนุเริม่ต้นใชร้ะยะเวลานานเทา่ใด 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทนุในสกุลเงนิต่างประเทศที่มกีารป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีข่องการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลกัทรัพยข์องกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV 
ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุนรวมทีม่ีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทนุและทำให้มีตน้ทนุการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่สูง 
จึงต้องพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการดำเนินงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้ค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราสว่นระหว่างผลตอบแทนสว่นเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทยีบกับความเสีย่งจากการลงทุน 
โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรยีบเทยีบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม 
ค่า Sharpe Ratio สะทอ้นถึงอัตราผลตอบแทนทีก่องทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึน้เพือ่ชดเชยกับความเสีย่งที่กองทนุรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio 
สูงกว่าจะเป็นกองทนุทีม่ีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการลงทนุที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิม่ที่สูงกว่าภายใตร้ะดับความเสีย่งเดยีวกัน 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเมือ่เปรียบเทียบกับดัชนชีี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วดั 
ซ่ึงเป็นผลจากประสทิธิภาพของผูจ้ัดการกองทุนในการคัดเลอืกหรือหาจังหวะเข้าลงทนุในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอรต์การลงทุน โดยเปรยีบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอ้ยกว่า 1 
แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า 
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพยข์องตลาด 
Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสทิธิภาพในการเลยีนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทนุรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมอีัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ห่างจากดัชนีชี้วดัมากขึน้ 
Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถอืจนครบกำหนดอายุ 
ซ่ึงคำนวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตน้ทีจ่ะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใชว้ัดอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน้ำหนกัของ 
Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตวัที่กองทุนมกีารลงทนุ และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 
จึงสามารถนาไปใช้เปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนีท้ี่มนีโยบายถอืครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเ้คียงกันได ้
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