ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้จากเงิ นลงทุน
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
(1 A.M. SET 50 FUND : 1AMSET50)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่
(RA): ชื่อย่อ 1AMSET50-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ (RD) :
ชื่อย่อ 1AMSET50-RD
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สาหรับบุคคลธรรมดา และ
นิตบิ ุคคล (IA): ชื่อย่อ 1AMSET50-IA
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และ
นิตบิ ุคคล (ID) : ชื่อย่อ 1AMSET50-ID
5. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ หรือ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (RU): ชื่อย่อ
1AMSET50-RU
ทัง้ นี้ ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด RD,IA,และ ID บริษทั
จะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ ทีท่ า
การของบริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 (ความเสีย่ งสูง)

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

14 ตุลาคม 2546

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

27 พฤศจิกายน 2546

นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุน้ สามัญประมาณ 25 - 30 บริษทั ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็น ชอบ ทัง้ นี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือมีไว้ซ่ึงสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ า
(Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) หรือเพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี กี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
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อนึ่ง ในกรณีทก่ี ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม รวมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
สาคัญ
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คาถามคาตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี้ มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ ?
กองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ ทัวไป
่ และกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ (RA): ชื่อย่อ 1AMSET50-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ (RD) : ชื่อย่อ 1AMSET50-RD
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล (IA): ชื่อย่อ 1AMSET50-IA
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล (ID) : ชื่อย่อ 1AMSET50-ID
5. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ หรือกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (RU): ชื่อย่อ
1AMSET50-RU
ทัง้ นี้ ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด RD,IA,และ ID บริษทั จะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ
ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน และเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
2. กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด ?
• 2,000 ล้านบาท
• บริษัท ขอสงวนสิท ธิในการพิ จ ารณาเพิ่ม เงิน ทุ น โครงการ จากส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย หรือ หน่ ว ยงานภาครัฐอื่น ใดที่เกี่ย วข้องในการพิจ ารณาเพิ่ม จานวนเงิน ทุ น ของ
โครงการจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็น ว่าการดาเนินการดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว
ซึ่ง การเพิ่ม จ านวนเงิน ทุ น ของโครงการจะเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขัน้ ตอนการด าเนิ น การที่สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่าใด?
• เงินลงทุนส่วนทีต่ ้องการผลตอบแทนทีส่ ูงจากการลงทุนในหุน้ และคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี SET50
• เงินลงทุนส่วนทีร่ บั ความเสีย่ งจากการลงทุนในหุน้ และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในระดับสูง
• เงินลงทุนส่วนทีส่ ามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว (3 ปี ขน้ึ ไป)
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4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน ?
• การเปลีย่ นแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน
5. เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
• กองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ไม่ใช่กองทุนรวมทีม่ กี ารประกันเงินลงทุนหรือคุม้ ครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชี
• วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
• วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2547
7. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงิ นลงทุน ?
• กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปั นผล แต่จะมีการจัดสรรกาไรให้กบั ผู้ลงทุนในรูปของการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนแบบสม่าเสมอตามคาสั ่งล่วงหน้า ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่ วยลงทุนเพิม่ ขึน้ ทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกทีม่ ูลค่า
หน่ วยลงทุนเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ ทัง้ นี้ ส่วนต่างของมูลค่าหน่ วย
ลงทุนทีใ่ ช้ในการคานวณนี้ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ได้ โดยผูล้ งทุนจะต้องแจ้งความจานงให้กบั
บริษทั จัดการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเที ยบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้
เป็ นระยะเวลาเท่าใด ?
• ดัชนีช้วี ดั ที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทน
รวม SET50 (SET50 TRI)
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว (3 ปี ขน้ึ ไป)
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คาถามคาตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q : ท่านต้องลงทุนเป็ นจานวนเงิ นเท่าไร และคานวณเป็ นหน่ วยลงทุนได้อย่างไร ?
A : ท่านสามารถลงทุนตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้
1AMSET50-RA

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1,000.00 บาท

1AMSET50-RD (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 10,000.00 บาท

1AMSET50-IA (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 5,000,000.00 บาท

1AMSET50-ID (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 5,000,000.00 บาท

1AMSET50-RU

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1.00 บาท

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป :
1AMSET50-RA

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป 1,000.00 บาท

1AMSET50-RD (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป 10,000.00 บาท

1AMSET50-IA (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป 1,000,000.00 บาท

1AMSET50-ID (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป 1,000,000.00 บาท

1AMSET50-RU

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก 1.00 บาท

ทัง้ นี้ ก่อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนชนิด RD,IA,และ ID บริษทั จะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ
ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืน และเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง เพิ่ม เติม ชนิ ดหน่ วยลงทุ น ในอนาคต หรือการปรับ ลด ยกเว้น หรือ
เปลี่ยนแปลงจานวนหรือมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อข้างต้น ในอนาคต โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
แล้ว ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยเป็ นสาคัญ โดย บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบโดย
ติดประกาศไว้ท่สี านักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุ นการขายหรือรั บซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
โดยสามารถคานวณจานวนหน่ วยลงทุนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รบั จากจานวนหน่ วยลงทุน = มูลค่าการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน /
[มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]
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Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ ได้อย่างไร ?
A : ท่านสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ของทุกวันทาการของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถ
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ท่ี บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
และสนับสนุนธุรกิจ) หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ทัง้ นี้ การสั ่งซื้อหน่ ว ยลงทุน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการขายหน่ วยลงทุ น ใด ให้ถือว่าเป็ นการสั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนในวันทาการขายหน่วยลงทุนถัดไป
ผูส้ ั ่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคาสั ่งหักบัญชีธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษทั จัดการหรือสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีร่ บั คาสั ่งซื้อเท่านัน้
เพื่อเข้าบัญชีต่อไปนี้
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ธนาคาร
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงไทย
ทหารไทย
ธนชาต

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สานักงานใหญ่
สยามสแควร์

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

เลขทีบ่ ญ
ั ชี
152-3-11123-3
123-0-03671-7
026-1-09287-5
038-3-07483-3
052-6-08671-8
001-1-54342-8
044-3-00149-5

Q : ท่านจะได้เงิ นทุนคืนโดยการขายหน่ วยลงทุนได้อย่างไร ?
A : ท่านสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ภายใน
เวลา 15.00 น. ของทุกวันทาการของธนาคารพาณิชย์ โดยท่านจะได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน
ทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธที ไ่ี ด้ระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
Q : กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะปฎิเสธ และหรือระงับการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีด ั งต่อไปนี้
(1) กรณีการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของบริษทั จัดการ เรื่อง “การไม่ขายไม่รบั ซื้อคืนไม่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามสั ่ง”
(2) กรณีทเ่ี อกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็ นความจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
หรือต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ
Q : กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั
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ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
A : การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ท่ี เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้ ร[ั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผ]
หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ู แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็น ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตาม (2) ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการ
แทนก็ได้
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(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่ วยลงทุนสั ่งขายคื นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่า ว
บริษัทจัดการกองทุนจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่า ขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว
บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้
ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) เมื่อบริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว ว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้
(2.1) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(2.2) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(2.3) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ การไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้อคืน
หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืน หรือคาสั ง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตาม (2.1)
(2.2) หรือ (2.3) ให้ก ระท าได้ไม่ เกิน กว่ า 1 วัน ท าการ เว้น แต่ จะได้รบั การผ่ อ นผัน จากสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสาคัญ
(3.1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทก่ี องทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(3.2) มีเหตุการณ์ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(3.3) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
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(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(4.1) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทา ดังต่อไปนี้
(ก) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
(ค) การกระทาทีเ่ ป็ นการปฎิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
(4.2) บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสาคัญ
บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน
หรือ คาสั ่งสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ได้รบั มาแล้ว หรือประกาศการหยุด รับ ค าสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ คาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ได้มคี าสั ่งซื้อ คาสั ่ง
ขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน
หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว
หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงาน
แผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทาการบริษทั จัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ คาสัง่ ขายคืน หรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงาน
นัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน รวมทัง้ แจ้งการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบในทันทีทส่ี ามารถกระทาได้ดว้ ย
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนก็ได้
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บริษทั จัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือหยุด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่ วยลงทุน หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ
แจ้งให้ผทู้ ไ่ี ด้มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
Q : การหยุดรับคาสังซื
่ ้อ / ขายคืนหน่ วยลงทุน ?
A : เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทั จัดการจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่ง
ขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ของกองทุนเป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q : ท่านจะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้อย่างไร ?
A : กรณี สบั เปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ นเข้ากองทุน ผู้ ถือหน่ วยลงทุน สามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ที่บ ริษัท จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน สาหรับ
การสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี ริษทั จัดการได้รบั หลังระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนของวันทา
การขายใดบริษทั จัดการจะทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการขายถัดไป
โดยบริษทั จัดการจะถือว่าวันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนและได้ทารายการแล้ว เป็ นวันทีค่ าสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ากองทุนมีผลสมบูรณ์
Q : กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอน และข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน ?
A : เว้นแต่ในกรณี ท่นี ายทะเบียนหน่ วยลงทุนเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่น ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่มีสิทธิท์ ่จี ะโอนเปลี่ยนมือ
หน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บดิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) กรณีทเ่ี ป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
ในกรณีการโอนหน่ วยลงทุนผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษทั จัดการโดยตรงพร้อมทัง้ กรอกรายละเอี ยดในใบสาคัญ
การโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทัง้ แนบเอกสารการโอนตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด

Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
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ได้จากช่องทางใด ?
A : ท่ า นสามารถติด ตามมู ลค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ณ สิ้น วัน ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ ได้ท่ี บลจ.วรรณ
โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) หรือ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วย
หรือ www.one-asset.com หรือทางหนังสือพิมพ์ ASTV ผูจ้ ดั การรายวัน ในวันทาการถัดไป
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คาถามคาตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q : การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน ?
A : กองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั ่งซื้อที่ได้รบั การจัดสร
หน่ วยลงทุนเป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนเพื่อจัดส่ง
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
(2) ภายหลังจากทีม่ กี ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็ น
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ ดาเนินการให้มกี ารส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สั ่งซื้อนัน้ ๆ ทางไปรษณี ย์ ภายใน 5 วันทาการนับ ตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการจะถื อเอายอดคงเหลือของ
หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนทีส่ ่งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ฉบับล่าสุดเป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
ในกรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบีย นหน่ วยลงทุนจะ
จดแจ้งชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน และจะถือเอาบุคคล
ที่มีช่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนเปิ ดเป็ นผู้ใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือผู้รบั เงินที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล (ถ้ามี)
(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องทาการทักท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนได้
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รอ้ งขอให้บริษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืนหน่ วยลงทุนจานวนนัน้ ๆ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้อ งติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่ วย
ลงทุนเป็ นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการก่อนการสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ดาเนินการโอนหน่วยลงทุนจานวนนัน้ ๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั ผู้
สั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน โดยผู้
1AMSET50

12

สั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนได้ ภายหลัง
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กาหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติม
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์ แก่กองทุนโดยรวม
หรือเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต โดย
ไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ
เดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุ น
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ มีข้อจากัดในการถือหน่ วยลงทุนหรือไม่ ?
A : กองทุนนี้มขี อ้ จากัดการถือหน่ วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
Q : ช่องทางและวิ ธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการ
ใช้สิทธิ ออกเสียงของบริษทั จัดการเพิ่ มเติ ม ?
A : ผู้ลงทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้สิท ธิอ อกเสีย งและการด าเนิ น การใช้สิท ธิอ อกเสีย งไ ด้ท่ี www.oneasset.com
Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร ?
A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี
• บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
www.one-asset.com
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
www.sec.or.th
• ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
1AMSET50
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กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1952
Q : นโยบายการระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ วิ ธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ?
A : ไม่มี

1AMSET50
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คาถามคาตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการ
A : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860
รายชื่อกรรมการ
นางนันทรัตน์ สุรักขกะ
นายวอง ไซ ฮัง
นายจิน-หลง เจิ ้ง
นายจื ้อ-หง หลิน
นางชิง ชิง ลี
นายกฤช ปั ทมวิชยั พร
นายพจน์ หะริณสุต
รายชื่อผู้บริหาร
นายพจน์ หะริณสุต
นายกฤช ปั ทมวิชยั พร
นายมณฑล จุนชยะ
นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์ นิกร
นายเกรี ยงไกร พัวพันธุ์นิวฒ
ั น์
นางปั ทมเกสร์ อมาตยกุล
นางสาวปราณี ปี ตกิ วินวงศ์
นางสาวชิดชนก ส่งศิริ
นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์
นางสาวอรกัญญา อรุณรัตน์
นายธนธร ประสิทธิ์พรม
นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถิระกุล
นายสุรศักดิ์ ธรรมโม
นายอรรณพ บุญคณานุรักษ์
นางสาวอรนุช อัศวปรี ชา
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารปฎิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายทะเบียน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
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นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์
นายสุธนิน เทพอารักษ์
นางสาวอุมาพร แผ่วรคุณ
นางสาวดวงพร พรพัฒนารักษ์
นางสาวฐิติพร ศิริพนั ธ์
นางสาวมาลินี วิเชียรวิญญู

ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายซื ้อขายหลักทรัพย์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผู้อานวยการ ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายธุรการ

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
102 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
61,000.32 ล้ านบาท
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
นายมณฑล จุนชยะ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการลงทุน
นางสาวพรอุมา เทวาหุดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวกวิศา เหมเวช
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นายสันธาน เฮงสกุล
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นายเกรี ยงไกร ทานุทศั น์
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นางสาวจารุภทั ร ศรี จาเริญ
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นายสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นายสิทธิ์ จ่างตระกูล
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นายธัชธรรม วิจารณกรณ์
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
นางสาวชิดชนก ส่งศิริ
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ชื่อ - สกุล
คุณมณฑล จุนชยะ

คุณสันธาน เฮงสกุล
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ประวัติการศึกษา
▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย
▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
(ภาคภาษาอังกฤษ) NIDA

▪
▪
▪
▪
▪

ประสบการณ์ทางาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารการลงทุน
บลจ.วรรณ จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
บลจ.ธนชาต
นักวิเคราะห์อาวุโส บลจ.ออมสิน จากัด
นักวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
กองทุน ตราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด

หน้ าที่รับผิดชอบ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การลงทุน

ผู้จดั การกองทุน
(ตราสารทุน)
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ชื่อ - สกุล

นายเกรียงไกร ทานุทศั น์

คุณจารุภทั ร ศรีจาเริญ
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ประวัติการศึกษา
▪ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

▪ ป.โท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
▪ ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน
▪ ผู้จดั การกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิ ตอล จากัด
▪ ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน บลจ.วรรณ จากัด
▪ ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการ (กบข.)
▪ ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด
(มหาชน)
▪ ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน บลจ. วรรณ จากัด
▪ รักษาการหัวหน้ าฝ่ ายการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
▪ ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล
บลจ. เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด
▪ หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั บล. เออีซี จากัด
(มหาชน)
▪ นักวิเคราะห์ บล. คันทรี่ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
▪ รักษาการหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การตลาดนัก
ลงทุนสถาบัน บล. ทรีนีตี ้ จากัด
(มหาชน)
▪ นักวิเคราะห์ บล. ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
▪ นักวิเคราะห์ บล. ทรีนีตี ้ จากัด (มหาชน)
▪ ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตรา
สารทุน บลจ. วรรณ จากัด
▪ ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้ บลจ.วรรณ
จากัด
▪ ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้
บลจ.วรรณ จากัด
▪ Wealth Research บล.เอเชีย เวลท์
▪ Investment Analyst บริษัท ไทยศรี
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
▪ Sales Executive บล. เคจีไอ
▪ Investment Analyst บลจ.วรรณ

หน้ าที่รับผิดชอบ

ผู้จดั การกองทุน
(ตราสารทุน)

ผู้จดั การกองทุน
(ตราสารทุน)
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Q : ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงิ นและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือ
หน่ วยลงทุนเป็ นไปอย่างถูกต้อง ?
A : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8888
Q : ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
A : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)โทรศัพท์ 0-2470-1952
หมายเหตุ : นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
Q : ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงิ นของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ?
A : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ นาย เทอดทอง เทพมังกร หรือ นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์ หรือ นางสาว ชมภูนุช
แซ่แต้ หรือ นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
แห่งบริษทั พีวี ออดิท จากัด โทรศัพท์ 0-2645-0080
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ท่านสามารถตรวจสอบการให้บริการกองทุนดังกล่าวได้จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. วรรณ ได้ที่ผ้สู นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Selling
Agent) ดังนี้
• บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2658-8888
• บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2658-6300
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2638-8000, 0-2626-7000
• บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2255-0970, 0-2205-7000
• บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2635-1700, 0-2268-0999
• บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
โทร. 0-2695-5000
• บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777,
0-2285-1888
• บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
โทร. 0-2949-1000
• บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2659-7000
• บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด
โทร. 0-2343-9500
• บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2217-9622, 0-2217-9595,
0-2217-9822
• ธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน
โทร. 1558
• บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0-2657-7000
• บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0-2841-9000
• บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2658-9500
• บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2275-0888, 0-2693-2000
• บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2684-8888
• บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000
• บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2659-8000
• บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2659-3456
• บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
โทร. 0-2697-3800
• บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0-2648-1111
• บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
โทร. 0-2672-5999
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด
โทร. 0-2660-6688
• บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2359-0000
• บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2648-3600
• ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2697-5300
• บริษทั หลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2658-5800
• บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2862-9999
1AMSET50
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ธนาคารออมสิน
โทร. 0-2229-8000
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
โทร. 0-2880-6000
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2044-4000
บริษทั ฮัวเซ่
่ งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
โทร. 0-2223-2288
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
โทร. 0-2861-5508
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัลเวลธ์ โซลูชนั ่ จากัด โทร. 0-2103-8804
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟิ นิติ จากัด
โทร. 0-2238-3988
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2352-5134, 0-2352-5100
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2660-6621
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด
โทร. 0-2266-6697
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2470-1959, 091-8793549
• บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 02-009-8888
• บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
โทร. 02-696-0000
• บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
โทร. 083-114-0077

คาถามคาตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับช่องทางที่ผลู้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติ ม
Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่
A : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการ www.one-asset.com
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุน้ สามัญประมาณ 25 - 30 บริษทั ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของ
ดัชนี SET50 ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของดัชนี
SET50 เป็ นหลัก ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสีย่ งในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่
• ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มกี ารปรับตัว
ขึน้ ลง อันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน
เป็ นต้น โดยความเสีย่ งดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกาหนด
สัดส่วนการลงทุ น ที่เหมาะสม รวมทัง้ ดาเนิน การติดตามและวิเคราะห์ปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับ ราคาของ
หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
• ความเสี่ยงของธุรกิ จ (Business Risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการทากาไรของ
บริษัท ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการ
วิเคราะห์และประเมิน คุณ ภาพของหลักทรัพ ย์แ ละศัก ยภาพของผู้ออกหลัก ทรัพ ย์ และเลือ กลงทุ น ในบริษัท ที่ได้
วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพืน้ ฐานดี รวมทัง้ ติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่าง
สม่าเสมอ
• ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามทีก่ าหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มจี ากัด โดยความเสีย่ ง
ดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคานึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
• ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในต่ า งประเทศ (Foreign Investment Risk) คือ ความเสี่ย งที่เกิดจากการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ท่เี สนอขายในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการเมืองระหว่าง
ประเทศ และความเสีย่ งจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยความเสีย่ งดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ในหลายประเทศ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจ
มีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทาให้สนิ ทรัพย์
สุทธิมีความผัน ผวนมากกว่าการลงทุนในทรัพ ย์พ้ื นฐาน (Underlying Asset) กรณี ท่ีกองทุ นลงทุน ในหลักทรัพ ย์
ดังกล่าวเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้ องกันความเสีย่ ง ซึ่งราคา ณ วันใช้
สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้ นี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
นัน้ อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสีย่ งได้ทงั ้ หมด และกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทุนคาดการณ์ผดิ กองทุนอาจเสียโอกาส
ในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสีย่ งแตกต่างตามประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทดังนี้
- สัญญาออปชัน่ คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ลี กั ษณะของการให้สทิ ธิแก่ผู้ซ้อื สัญญา (Long Position) ในการ
ซื้อขายหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผูซ้ ้อื สามารถเลือกที่จะใช้สทิ ธิหรือไม่กไ็ ด้ โดยผู้
ซื้อต้อ งจ่า ยค่ าธรรมเนี ย ม (Premium) ในการได้ม าซึ่งสิท ธิดงั กล่ าวด้ว ย ในส่ วนของผู้ข ายสัญ ญาจะได้ร ับ
ค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสัญญาทีไ่ ด้ขายออกไป ความเสีย่ งของ
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ผู้ ซ้ื อ สัญ ญาออปชัน่ ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งที่ ผู้ ซ้ื อ ไม่ ส ามารถใช้ สิท ธิภ ายในเวลาที่ ก าหนด ท าให้ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ความเสีย่ งของผูข้ ายสัญญาออปชัน่ ได้แก่ ความเสีย่ งทีผ่ ซู้ ้อื ใช้สทิ ธิภายในเวลาทีก่ าหนด ซึง่ ในกรณีทเ่ี ป็ นการ
ขายสิทธิในการซื้อ (Short Call Option) จะทาให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มขี อ้ จากดั เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สนิ
อ้างอิงสามารถเปลีย่ นแปลงไปได้โดยไม่มเี พดานสูงสุด
- สัญ ญาฟิ วเจอร์สและสัญ ญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าที่มีลัก ษณะของการเป็ นภาระผูก พัน ที่
คู่สญ
ั ญาต้องปฏิบตั ติ ามลักษณะของการเป็ นภาระผูกพันทีค่ ู่สญ
ั ญาต้องปฏิบ ั ตติ ามสัญญาเมื่อถึงระยะเวลาที่
กาหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อถึงกาหนดตามสัญญา ผูซ้ ้อื ต้องซื้อสินทรัพย์อา้ งอิงในราคาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่า
การซื้อนัน้ อาจจะทาให้เกิดกาไรหรือมีผลขาดทุนต่อผูซ้ ้อื ก็ตาม โดยในส่วนของผูข้ ายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการ
ขายในราคาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้จะทาให้เกิดกาไรหรือผลขาดทุน ก็ตอ้ งขายในราคาดังกล่าว
ความแตกต่างของสัญญาฟิ วเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาฟิ วเจอร์สสามารถซื้อขายกันได้ในตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการกาหนดขนาดของสัญญาคุณภาพของสินทรัพย์อา้ งอิง และเวลาใน
การส่งมอบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และมีสานักหักบัญชี (Clearing House) ทาหน้าทีใ่ นการเรียกหลักประกันเพื่อเป็ น
หลักประกันความเสีย่ งให้ทงั ้ 2 ฝ่ ายปฏิบตั ติ ามสัญญา โดยจะมีการกาหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark
to Market) ไม่มกี ารกาหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะรายของคู่สญ
ั ญาได้
ความเสี่ย งของสัญ ญาฟิ ว เจอร์ส และสัญ ญาฟอร์เวิร์ด ได้แ ก่ ความผัน ผวนของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน อ้า งอิง ที่
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีท่ าให้มลู ค่าของและสัญญาฟิ วเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิรด์ มีผลขาดทุน เช่น กองทุน
รวมเข้าไปทาสัญญาฟิ วเจอร์ส ซื้อหุน้ ทีร่ าคา 100 บาท ถ้าครบกาหนดสัญญาราคาหุน้ ในวันนัน้ อยู่ท่ี 80 บาท
กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาหุน้ ในวันนัน้ อยู่ท่ี 125 บาท กองทุนรวมจะมีกาไร
25 บาท
- สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ลี กั ษณะของการทีบ่ ุคคล 2 ฝ่ ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด
ระหว่างกันในช่วงเวลาในอนาคตโดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดมีการอ้างกับสินทรัพย์อา้ งอิงโดยคู่สญ
ั ญาทัง้
2 ฝ่ ายสามารถกาหนดลักษณะของสัญญาได้ตามความต้องการ
ความเสีย่ งของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อา้ งอิงทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีท่ าให้
มูลค่ าของสัญ ญาสวอปมีผ ลขาดทุ น เช่ น กองทุ น รวมท าสัญ ญาสวอปกับ ธนาคาร เพื่อ แลกเปลี่ย นอัต รา
ดอกเบีย้ คงที่ (5%) ทีก่ องทุนรวมได้รบั กับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR+1% = 4%) กองทุนรวมต้องชาระเงิน
ให้ธนาคาร เท่ากับ 10,000 บาท [(5%-4%)*10,000] ซึง่ ถ้ากองทุนรวมไม่ทาสัญญาสวอปดังกล่าวกองทุนรวม
ก็ไม่มภี าระต้องชาระเงิน
•

ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงิ นลงทุน (Leverage Risk) (กรณี ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า)
การลงทุนในสัญญาออปชันที
่ ซ่ ้อื ขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิ วเจอร์ส ซึง่ กองทุนรวมสามารถ
ลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้ องกันการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย
สามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกาหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา
ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทน (กาไร / ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราทีส่ ูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีท่กี องทุน
คาดการณ์ ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กาไรเป็ นจานวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้า
กองทุนคาดการณ์ผดิ การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็ นจานวนมากได้
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•

ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิ บตั ิ สญ
ั ญาของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk)
ในกรณี ท่เี ป็ นสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าที่เป็ นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญ ญาสวอป
สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชันที
่ ซ่ ้อื ขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสีย่ งจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามทีต่ กลงกันไว้
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วย
ของรอบปี บัญชียอ้ นหลัง 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี )

1AMSET50
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)*
- หน่วยลงทุนชนิด ID (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.52002)
- หน่วยลงทุนชนิด RA (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.52002)
- หน่วยลงทุนชนิด RU (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.52002)
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (trustee fee)*
- หน่วยลงทุนชนิด ID (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.0321)
- หน่วยลงทุนชนิด RA (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.0321)
- หน่วยลงทุนชนิด RU (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)*
- หน่วยลงทุนชนิด ID (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.107)
- หน่วยลงทุนชนิด RA (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.107)
- หน่วยลงทุนชนิด RU (ปัจจุบนั : ร้อยละ 0.107)
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
· ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
· ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด
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อัตราตาม
โครงการ
(% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )

เรียกเก็บจริง
2563
(%ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )

เรียกเก็บจริง
2562
(%ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )

เรียกเก็บจริง
2561
(%ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.52002
ไม่เกิน 2.675

0.10
0.35
0.07

0.05
0.41
0.06

0.50
0.02

ไม่เกิน 0.05885
ไม่เกิน 0.05885
ไม่เกิน 0.05885

0.03

0.03

0.03

0.11

0.11

0.11

0.00
0.01

0.00
0.00

0.00
0.00

ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.67

ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.66

ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.66

ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 0.11235
ไม่เกิน 1.07
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.50
ตามทีจ่ ่ายจริง
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะคานวณทุกวันทาการโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต ละวันเป นฐาน
ใน
การคานวณ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีอ่นื ใด
- บริษทั จัดการสามารถเพิม่ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากทีร่ ะบุไว้
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศ
ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และ website ของบริษทั จัดการ
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ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
- 1AMSET50-ID
- 1AMSET50-RA
- 1AMSET50-RU
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
- 1AMSET50-ID
- 1AMSET50-RA
- 1AMSET50-RU
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)
กรณีสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน*
- 1AMSET50-ID
- 1AMSET50-RA
- 1AMSET50-RU
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วย

อัตราตามโครงการ
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.2675
ไม่เกิน 2.14

0.214
0.2675
0.535

ไม่เกิน 2.14
ไม่มี
ไม่เกิน 2.14

ยกเว้นการเรียกเก็บ
ไม่มี
ยกเว้นการเรียกเก็บ

ยกเว้นการเรียกเก็บ
0.25
ยกเว้นการเรียกเก็บ
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามดุลพินิจของนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน แล้ว
* บริษทั จัดการจะนาค่าธรรมเนียมนี้กลับไปสมทบรวมเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่
กองทุนต่อไป
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ไม่เกิน 0.30
ไม่เกิน 0.30
ไม่เกิน 0.30
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มี

26

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

2
3

หน่วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)

4

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ ู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุนและไม่ได้มลี กั ษณะตาม
4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษทั หลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้าหนักของตราสาร
ทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%

ข้อ
1

ตราสารภาครัฐไทย
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ข้อ

5

ประเภททรัพย์สิน
4.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้มากกว่า
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบ
ของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
5.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื ขายใน
SET )
5.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SET (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออก
จากการซื้อขายใน SET)
5.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 5.1
5.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.4.1 เป็ นตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
5.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 –4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นสมาชิก

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 15%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%

5.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ มากว่า
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ น
ระบบของ regulated market
5.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์(Derivative Warrants) ทีม่ ี
issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

6

7

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET)
5.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
หน่วย infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
และมีลกั ษณะตาม 5.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ น
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
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อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงิน
หรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีน่ ติ บิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษทั เงินทุน
1.4 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิมา
์
จากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities
lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ เี งือ่ นไขห้าม
เปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสาร
ได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และ
กองทุน buy & hold ทีล่ งทุนใน ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ อี ายุ
ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนหรือ
มีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo)
4 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
5 หน่วย infra
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
เว้นแต่เป็ นกองทุน ทีม่ อี ายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุน ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง้ นี้
เฉพาะ กองทุนทีม่ อี ายุโครงการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%

30

ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
6 total SIP ซึง่ ได้แก่
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ศุกูก หรือตรา
สาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.2.1 มีลกั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5
ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
7 ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารและผู้
ออกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated)
8 derivatives ดังนี้
8.1 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
(hedging)
8.2 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

global exposure limit
8.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ
NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กาหนด
เกีย่ วกับ product limit
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

1AMSET50

อัตราส่วน
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจานวนหุน้ ของบริษทั รวมกันน้อยกว่า
25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
(ไม่นับรวมการถือหุน้ ของ
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน
กองทุนรวมวายุภกั ษ์)

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
(financial liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สนิ ดังกล่าวของ
เจ้าหนี้ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงิน
ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกราย
นัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดย
เป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับ
ต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่
กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบfiling ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ
กองทุน หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของ
กองทุน infra ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra
ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
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รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิ ด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธุรกิจการเกษตร
อาหารและเครื่องดืม่
แฟชัน่
ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรัพย์
ประกันภัยและประกันชีวติ
บรรจุภณ
ั ฑ์
ยานยนต์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
วัสดุอตุ สาหกรรมและเครื่องจักร
วัสดุก่อสร้าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
เหมืองแร่
พาณิชย์
การแพทย์
สือ่ และสิง่ พิมพ์
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาด MAI : บริษทั โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคลั แคร์ แล็บ จากัด(มหาชน)
หุน้ กูบ้ ริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
เงินฝากบมจ.ธ.กสิกรไทย
สินทรัพย์อน่ื ๆ
หนีส้ นิ อืน่ ๆ
รวมทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด (บาท)
37,380,080.00
266,264,101.45
290,289,484.00
84,031,336.00
57,644,496.00
242,217,678.50
130,072,232.50
430,760.00
134,343,568.00
974,296,502.75
326,207,571.25
50,892,047.60
67,141,725.00
8,148,964.02
283,731,077.35
285,238,418.75
87,480,000.00
190,798.00
3,326,000,841.17
3,963,543.02
29,599,054.80
162,787,248.37
836,919.81
(148,293,759.61)
3,374,893,847.56

% NAV

1.11%
7.89%
8.60%
2.49%
1.71%
7.18%
3.85%
0.01%
3.98%
28.87%
9.67%
1.51%
1.99%
0.24%
8.41%
8.45%
2.59%
0.01%
98.55%
0.12%
0.88%
4.82%
0.02%
-4.39%
100.00%
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่มี
หมายเหตุ :
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษทั จัดการ
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คาเตือน/ข้อแนะนา
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ทีเ่ สนอขายนัน้
• กองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทัวไป
่ เนื่องจากมีการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเป็ นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด ผูล้ งทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนรวมเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่างหากจากบริษทั จัดการ ดังนัน้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด จึง
ไม่มภี าระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ทัง้ นี้ ผลการดาเนินงานของกองทุน
เปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ไม่ได้ข้นึ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน วรรณ จากัด
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สินอื่น เพื่อกองทุ นรวม โดยบริษัท จัด การจะจัดให้มีระบบงานที่ป้ องกัน ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
• ในกรณี ท่ีผู้ลงทุ นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่บี ริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผู้ขายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจาตัวของบุคคลดังกล่าวทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ดว้ ย
• ผู้ลงทุ น สามารถตรวจดูข้อ มู ลที่อ าจมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจลงทุ น เช่ น การท าธุร กรรมกับ บุ คคลที่เกี่ย วข้อ งได้ท่ี
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่ า นเครือ ข่ า ยอิ น เตอร์ เนตของส านั ก งานคณะกรรมการ ก .ล.ต.
(www.sec.or.th)
• บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพื่อทีบ่ ริษทั
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงของกองทุนได้ทบ่ี ริษัท
จัดการ
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 เมื่อมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญของหนังสือชี้ชวนนี้ รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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