
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

ประเภทกองทุนและอายโุครงการ : กองทุนรวมอทีเีอฟทีล่งทุนในตราสารแห่งทุน ไม่ก าหนดอายุโครงการ
ทุนจดทะเบียน : 10,000 ลา้นบาท
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) 
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF จะใชก้ลยุทธก์ารบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive 

Management Strategy)โดยลงทุนในตราสารแหง่ทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันีอา้งองิ 
(ดชันี SET High Dividend 30 Index) ซึง่รวมถงึหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระหว่างการเขา้หรอืออกจากการ
เป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันีอา้งองิดว้ย และสว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้
ตราสารทางการเงนิ  และ/หรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน เพื่อช าระราคาหลกัทรพัย ์
เพื่อรอการลงทุน หรอืเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน ฯลฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ปีละไม่เกนิ 2 ครัง้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่าย
เงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวด
บญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้

ดชันีอ้างอิง : ดชันี SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD TRI) 
ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
บริษทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ
ผูจ้ดัการกองทุน : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ผูด้แูลสภาพคล่อง : บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
ผูร้ว่มค้าหน่วยลงทุน : บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2229-2800
วนัจดทะเบียนกองทุน : 10 สงิหาคม 2554
วนัเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 16 สงิหาคม 2554
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถุินายนของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 1.1235% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.02675% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.0107% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 31/12/2021) :   =  0.14
- สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จ ากดั โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ
หรอืตดิต่อซือ้ขายไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยท์ุกแหง่



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 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-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นศนูยใ์นกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี้

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

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



การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 บล.บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
2 บล.ทสิโก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
3 บล.เออีซ ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
4 บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
5 บล.ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
6 บล.เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
7 บล.เอเซยี พลสั จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
8 บล.เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
9 บล.กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
10 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
11 บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
12 บล.กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
13 บล.ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
14 บล.ทรนีตีี้ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
15 บล.ไทยพำณชิย์ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
16 บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
17 บล.ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
18 บล.อำร ์เอช บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
19 บล.เจพ ีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
20 บล.เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
21 บล.ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
22 บล.เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
23 บล.โกลเบลก็ จ ำกดั ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
24 บล.เคทบีเีอสท ีจ ำกดั (มหำชน) ข่ำวสำร และบทวเิครำะห์ ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ SET High Dividend ETF (1DIV)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร (management fee) 616.12               0.44

ค่ำธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 18.78                 0.01

ค่ำธรรมเนยีมทีป่รกึษำกำรลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่ำนำยทะเบียน (registrar fee) 5.55                  0.00

ค่ำใชจ่้ำยในกำรสอบบญัชี 25.21                 0.02

ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ 108.16               0.08

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 773.82                   0.55

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 139,283,686.96     บาท

กองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ SET High Dividend ETF (1DIV)
รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า
(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

1 บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 16,413.38            46.10
2 บล.ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 13,913.06            39.08
3 บล.อำร ์เอช บี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 5,278.89              14.83
4 บรษิทันำยหน้ำอืน่ๆ -                     0.00

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 35,605.33               100.00



กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 10.6542 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร - -
อำหำรและเครื่องดืม่ 18,066,300.00 12.11%
ธนำคำร 28,285,656.00 18.96%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 1,109,892.00 0.74%
บรรจุภณัฑ์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ - -
ยำนยนต์ - -
วสัดุอุตสำหกรรมและเครื่องจกัร - -
วสัดุก่อสรำ้ง 17,327,520.00 11.62%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง - -
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 16,268,168.00 10.91%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 42,072,240.00 28.21%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ - -
กำรแพทย์ - -
สือ่และสิง่พมิพ์ - -
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร - -
ขนสง่และโลจสิตกิส์ - -
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 23,800,000.00 15.96%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ - -
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 146,929,776.00 98.51%
เงนิฝำกบมจ.ธ.กสกิรไทย 3,929,446.80 2.63%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 16,949,220.59 11.36%
หนีส้นิอืน่ ๆ (18,649,704.31) -12.50%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 149,158,739.08 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ SET High Dividend ETF

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

2564

สินทรพัย์

     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคำ่ยตุิธรรม 146,929,776.00

     เงนิฝำกธนำคำร 3,929,366.09

     ลูกหนี้

          จำกดอกเบีย้และเงนิปันผล 80.71

          จำกกำรขำยเงนิลงทนุ 16,922,095.95

     สนิทรพัยอ์ื่น 27,124.64

                    รวมสนิทรพัย์ 167,808,443.39 

หนี้สนิ

     เจำ้หนี้

          จำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 18,507,374.53

     คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 139,278.86

     ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำย 12.11

     หนี้สนิอื่น 3,038.81           

                    รวมหนี้สนิ 18,649,704.31   

สนิทรพัยส์ุทธิ 149,158,739.08 

สนิทรพัยส์ุทธ:ิ

     ทนุทีไ่ดร้บัจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 147,068,600.00 

     ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม

          บญัชปีรบัสมดุล (12,565,705.00)  

          ก ำไร(ขำดทนุ)สะสมจำกกำรด ำเนินงำน 14,655,844.08   

                    สนิทรพัยส์ุทธิ 149,158,739.08 

จ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 14,000,000.00

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.6542            

กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET HIGH DIVIDEND ETF (1DIV)

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

2564

รายได้

        รำยไดเ้งนิปันผล 2,403,665.18   

        รำยไดด้อกเบีย้ 897.79            

              รวมรำยได้ 2,404,562.97   

ค่าใช้จา่ย

        คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 616,117.13      

        คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 18,784.11        

        คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน 5,553.30         

        คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 25,206.16        

        คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 108,163.26      

        ต้นทนุกำรท ำรำยกำร 35,605.33        

              รวมคำ่ใชจ่้ำย 809,429.29      

รำยได(้ขำดทนุ)สุทธิ 1,595,133.68   

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3,246,657.61   

        รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุ 7,993,323.25   

รวมรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สุทธจิำกเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ 11,239,980.86 

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนกอ่นภำษีเงนิได้ 12,835,114.54 

หกั ภำษีเงนิได้ (134.67)           

กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงนิได้ 12,834,979.87 

กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET HIGH DIVIDEND ETF (1DIV)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 146,929,776.00  100.00                  

หุ้นสามญั 146,929,776.00 100.00              

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

หุ้นสามญั 146,929,776.00  100.00                  

     พลงังานและสาธารณูปโภค 42,072,240.00    28.63                    

          บรษิทั กนักุลเอ็นจเินยีริง่ จ ำกดั (มหำชน) 348,600.00    1,952,160.00     1.33                 

          บรษิทั บ้ำนปู เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 123,200.00    2,119,040.00     1.44                 

          บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำขน) 64,400.00      772,800.00       0.53                 

          บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 382,200.00    14,523,600.00   9.88                 

          บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 121,800.00    14,372,400.00   9.78                 

          บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 21,000.00      3,685,500.00     2.51                 

          บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 57,400.00      866,740.00       0.59                 

          บรษิทั รำช กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 84,000.00      3,780,000.00     2.57                 

     ธนาคาร 28,285,656.00    19.26                    

          ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 43,400.00      5,273,100.00     3.60                 

          ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 366,800.00    4,841,760.00     3.30                 

          ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 36,400.00      2,174,900.00     1.48                 

          ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 4,181,800.00  6,147,246.00     4.18                 

          บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 60,200.00      5,779,200.00     3.93                 

          บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 107,800.00    4,069,450.00     2.77                 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 23,800,000.00    16.20                    

          บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ำกดั (มหำชน) 112,000.00    8,988,000.00     6.12                 

          บรษิทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 64,400.00      14,812,000.00   10.08               

     เงินทนุและหลกัทรพัย์ 1,109,892.00      0.76                       

          บรษิทั รำชธำนลีสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 253,400.00    1,109,892.00     0.76                 

     อาหารและเคร่ืองด่ืม 18,066,300.00    12.29                    

          บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 369,600.00    9,424,800.00     6.41                 

          บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 180,600.00    3,521,700.00     2.40                 

          บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 47,600.00      1,475,600.00     1.00                 

          บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 106,400.00    3,644,200.00     2.48                 

     พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 16,268,168.00    11.07                    

          บรษิทั ควอลติี้เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 625,800.00    1,414,308.00     0.96                 

          บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 491,400.00    1,729,728.00     1.18                 

          บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 785,400.00    6,911,520.00     4.70                 

          บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 109,200.00    2,478,840.00     1.69                 

          บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) 512,400.00    630,252.00       0.43                 

          บรษิทั ออรจิิ้น พรอ๊พเพอรต์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 123,200.00    1,392,160.00     0.95                 

          บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 179,200.00    1,711,360.00     1.16                 

     วสัดกุ่อสร้าง 17,327,520.00    11.79                    

          บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน) 151,200.00    2,736,720.00     1.86                 

          บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกดั(มหำชน) 37,800.00      14,590,800.00   9.93                 

รวมเงินลงทนุ  (ราคาทนุ 141,974,587.41 บาท) 146,929,776.00  100.00                  

-                  

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

กองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ SET HIGH DIVIDEND ETF (1DIV)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกตัง้แต่

วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)  สรา้งผลตอบแทนไดร้อ้ยละ 9.24 เปรยีบเทยีบกบั

เกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 10.00 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Total 

Return Index (SETHD TRI) (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงกลางไตรมาส 3 ตลาดหุน้ไทยไดร้บัปัจจยัหนุนเชงิบวก หลงัจ านวนยอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศ

เริม่ลดลงต่อเนื่อง จ านวนผูไ้ดร้บัวคัซนีรายวนัท าไดด้ขีึน้ และการประกาศคลาย Lockdown เริม่เปิดธุรกจิไดบ้างส่วนในวนัที ่1 

ก.ย. ท าใหหุ้น้กลุ่มทีไ่ด้รบัอานิสงคเ์ชงิบวกจากการเปิดเมอืงปรบัตวัขึน้โดดเด่น ตลาดในเดอืนธนัวาคมฟ้ืนขึน้กลบัไปยนืเหนือ

ระดบั 1,600 จุด จากทีห่ลุดลงมาในช่วงปลายเดอืนก่อนหน้า หลงันักลงทุนเริม่คลายความกงัวลประเดน็ COVID-19 สายพนัธุ ์

Omicron ทีแ่ม้จะระบาดรวดเรว็กว่าสายพนัธุ ์Delta แต่เมื่อเทยีบความรุนแรงแล้วต้องถือว่าน้อยกว่า อย่างไรกด็กีารเริม่ส่ง

สญัญาณการท า QE Tapering และแนวโน้มการปรบัขึน้ดอกเบีย้ทีอ่าจจะเรว็ขึน้ของ Fed ท าใหต้ลาดปรบัตวัขึน้ไดอ้ย่างจ ากดั 

ตลาดหุน้ไทยปี 2564 ปิดทีร่ะดบั 1,657.62 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 208.27 จุด หรอื +14.4% YoY

ส าหรบัมุมมองการลงทุนในปี 2565 เรามมีุมมองเชงิบวกต่อตลาดหุน้ไทย โดยเฉพาะในช่วงครึง่หลงัของปี คาด

ว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มที่องิกบัภาคการบรโิภคในประเทศ และการท่องเทีย่วจะสามารถฟ้ืนตวั ไดช้ดัเจน

ในช่วงครึง่หลงัของปี นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยงัม ีUpside risk ที่อาจเกดิขึน้ได้แก่ ความเป็นไปได้ทีภ่าครฐัจะออกมาตรการ

กระตุน้การบรโิภค/การท่องเทีย่วเพิม่เตมิ

ส าหรบัปัจจยัทีอ่าจสง่ผลต่อทศิทางของตลาดในระยะขา้งหน้า ไดแ้ก่ ตวัเลขเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท า

ใหธ้นาคารกลางหลกัของโลกมแีนวโน้มปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเรว็กว่าคาดการณ์ และการระบาดของ COVID-19 สาย

พนัธุใ์หม่ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของกลุ่มทีพ่ึง่พาการท่องเทีย่ว

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านที่ไดม้อบหมายความ

ไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนด้วยความรอบคอบระมดัระวงั

และมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์SET High Dividend ETF (1DIV)

1DIV

รอบผลประกอบการ เงนิปันผล (ตอ่หุน้) หนว่ย วนัจา่ยปันผล ประเภท

01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.25 บาท 15 ก.พ. 2565 เงนิปันผล

01 ม.ค. 2564 - 30 ม.ิย. 2564 0.25 บาท 23 ส.ค. 2564 เงนิปันผล

- 0.24 บาท 28 ก.พ. 2563 เงนิปันผล

01 ม.ค. 2562 - 30 ม.ิย. 2562 0.25 บาท 15 ส.ค. 2562 เงนิปันผล

การจา่ยปันผล


