
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมทรพัยส์นิทางเลอืกทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs
อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 13 มถุินายน 2560
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีม่นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ
ต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนดงักล่าว อย่างน้อย 2 กองทุนในสดัสว่นกองทุนละไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ซึง่
สดัสว่นการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจขอผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุน
หรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยห์รอืทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย(์REITs) ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน นอกจากนี้
กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไปอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการเดยีวกนัไดไ้มจ่ ากดัอตัราสว่น ยกเวน้กรณีกองทุนรวมปลายทางเป็น
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย(์กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infra) ลงทุนไดส้งูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทุนปลายทาง โดย
การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทุนต่อใน
กองทุนอื่นภายใต ้บลจ. เดยีวกนัอกี (cascade investment)

- กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นการลงทุนในกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ในภูมภิาค Asia 
Pacific ex-Japan ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสงูสดุ 30 อนัดบัแรก โดยเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีุณภาพสงู โดยมดีชันีชีว้ดัคือ SGX APAC Ex-Japan 
Dividend Leaders REIT Index สดัสว่นการลงทุน 50% ของ NAV
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนเน้นการลงทุนใน REIT ภูมภิาค Asia โดยมดีชันีชีว้ดัคอื FTSE 
ERPA/NAREIT Asia ex Japan Net Total Return REIT Index สดัสว่นการลงทุน 50% ของ NAV
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2544-3935-7
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 พฤษภาคม ของทุกปี
จ านวนเงินสัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.10% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.10% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.60% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.10% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 1.10% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/06/2021 - 30/11/2021) : 0.06
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้     NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก 
พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส ์ (ONE-APACPROP)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มิถนุายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
-ไมม่-ี
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 วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์ (ONE-APACPROP) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส ์ (ONE-APACPROP)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Phillip Capital Management (S) Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 Nikko Asset Management Asia Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 260.47               0.75

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 6.50                  0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 17.36                 0.05

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 17.55                 0.05

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 25.03                 0.07

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 326.92                   0.94

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 34,631,767.38       บาท



กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 9.7461 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส ์ (ONE-APACPROP)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     PHILLIP S-APAC DIDV LDR RETF 500,700.00    17,563,634.71   52.74%
     NIKKOAM-STRAITSTRADING ASIA 586,950.00    15,818,682.55   47.50%
รวมหน่วยลงทนุ 33,382,317.26 100.23%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  68,973.57 0.21%
บมจ.ธ.กสกิรไทย  314,259.62 0.94%
รวมเงินฝากธนาคาร 383,233.19 1.15%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (347,343.74) -1.04%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (114,053.88) -0.34%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 33,304,152.83   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส ์ (ONE-APACPROP)

2564
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 33,382,317.26
     เงนิฝากธนาคาร 383,121.58
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 111.61
                    รวมสนิทรพัย์ 33,765,550.45
หน้ีสิน
     เจา้หนี้
          จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 11,728.87
          จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 347,343.74
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 100,997.98
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 16.74
     หนี้สนิอื่น 1,310.29
                    รวมหนี้สนิ 461,397.62
สนิทรพัยส์ุทธิ 33,304,152.83

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 34,171,530.98
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (2,203,524.44)  
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 1,336,146.29   
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 33,304,152.83

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 3,417,153.0878
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 9.7461

	กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส์ (ONE-APACPROP)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส ์ (ONE-APACPROP)

2564
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 462,080.03  
        รายไดด้อกเบีย้ 120.19        
              รวมรายได้ 462,200.22  
ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 260,472.66  
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 6,503.14      
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 17,364.86    
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 17,547.87    
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 25,032.49    
        ต้นทนุการท ารายการ 14,085.70    
              รวมคา่ใชจ่้าย 341,006.72  
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ 121,193.50  

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 348,829.36  
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (922,875.25) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ (210,804.47) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 479,731.31  
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (305,119.05) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (183,925.55) 
หกั ภาษีเงนิได้ (18.03)         
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (183,943.58) 

	กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส์ (ONE-APACPROP)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส ์ (ONE-APACPROP)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 33,382,317.26  100.00                  

     NIKKOAM-STRAITSTRADING ASIA 586,950         15,818,682.55  47.39               

     PHILLIP S-APAC DIDV LDR RETF 500,700         17,563,634.71  52.61               
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 32,676,107.13 บาท) 33,382,317.26  100.00                  

	กองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2564



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์ (ONE-APACPROP)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี้ รทีส ์ (ONE-APACPROP)

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564
ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี้ รทีส ์ (ONE-APACPROP)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี้ รทีส ์ (ONE-APACPROP) มผีลตอบแทนยอ้นหลงั อยู่ทีร่อ้ยละ 
-0.86 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 1.23 ซึง่ค านวณจากดชันีชี้วดั คอื (1) อตัราผลตอบแทนของ FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan Net 
Total Return REIT Index สดัส่วนรอ้ยละ 50 โดย (ก) ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging และ (ข) ในส่วนทีเ่หลอื (ทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่ง
อตัราแลกเปลีย่น) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน
(2) อตัราผลตอบแทนของ SGX APAC EX-Japan Dividend Leaders REIT INDEX สดัส่วนรอ้ยละ 50 โดย (ก) ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า hedging และ
(ข) ในส่วนทีเ่หลอื (ทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 
(รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รทีส์  (ONE-APACPROP) มนีโยบายการลงทุนกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทีม่นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ใน
ภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี้  บริษัทจดัการจะลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนดงักล่าว อย่างน้อย 2 กองทุนในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่สดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพินิจขอผูจ้ดัการกองทุน 
ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  ส่วนที่เหลอืกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอด จน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ฯลฯ

ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan Net Total Return REIT Index ปรบัตวัค่อนขา้งผนัผวน เพิม่ขึ้น
เพยีง 0.35% จากระดบั 4,730.59 จุด ณ วนัที ่1 มถุินายน 2564 ไปปิดทีร่ะดบั 4,746.97 จุด ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 ทัง้นี้ ดชันี ไดข้ ึน้ไปบวกประมาณ 
5.6% ระหว่างเดอืน พ.ย. ก่อนทีจ่ะถูกแรงเทขายลงมาจนปิดบวกเพยีง 1% ในช่วงปลายเดอืนพ.ย. เนื่องจาก การคน้พบการกลายพนัธุ์ของโควดิสายพนัธุ์ใหม่
โอไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุ์เก่าๆ อกีทัง้ยงัไม่มคีวามแน่ชดัว่าวคัซนีทีม่อียู่จะสามารถรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโควดิสาย
พนัธุน์ี้ไดห้รอืไม ่ท าใหน้กัลงทุนเป็นกงัวลว่า จะมกีารระบาดระลอกใหม ่ซึ่งเป็นความเสยีงต่อการฟ้ืนตวัเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีห่ลายประเทศ
ก าลงัเริม่เปิดใหน้ักเดนิทางเขา้ประเทศ โดยปัจจยันี้เป็นลบต่อตลาดในช่วงปลาย เดอืนเพราะนักลงทุนเร่งขายสนิทรพัย์เสี่ยงออกมาเพื่อลดความเสีย่งการ
ลงทุน

อย่างไรกต็าม ตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ และเศรษฐกจิโลก ส่งสญัญาณขยายตวัดขีึ้น โดยเฉพาะประเทศพฒันาแล้ว โดยสหรฐัฯ รายงา น 
Non-farm payrolls ต.ค. อยู่ที ่+531k สูงสุดในรอบ 3 เดอืน สูงกว่าตลาดคาด ในขณะที ่Unemployment rate ต.ค. 4.6% ต ่าสุดนับแต่ ม.ีค. 2020 ในขณะที่
ประเทศในกลุ่ม ASEAN กเ็ริม่ผ่อนคลายมาตรการคุมการระบาด ท าใหนักลงทุนมองบวกกบั แนวโน้มเศรษฐกจิ ซึ่งเป็นปัจจยัหนุนการลงทุนในกลุ่ม REIT 
นอกจากนี้ CalPERS ประกาศ เพิม่สดัส่วนการลงทุนใน “Real Asset” เป็น 15% จากเดมิ 13% สะทอ้นว่านักลงทุนสถาบนับางกลุ่มยงัมองบวกกบัการลงทุน 
ทีใ่ห ้yield และคาดว่าจะเป็นบวกกบัตลาด REIT

บลจ.วรรณ มองว่า ในระยะสัน้กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) จะยงัปรบัตวัผนัผวน จากการระบาดของ COVID-19 
ระลอกใหมใ่นหลายๆ ประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกจิไมส่ามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็นกั ถงึแมว้่าจะมกีารกระจายวคัซนี COVID-19 ใหแ้ก่ประชาชนตัง้แต่ปี 2021  
และการทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ มแีนวโน้มขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กวา่ทีค่าดเนื่องจากภาวะเงนิเฟ้อทีย่งัไมม่ที่าทจีะแผ่วลง การเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้อาจส่งผล
ให้นักลงทุนปรบัการลงทุนออกจากสนิทรพัย์เสี่ยงมากขึ้น แต่อย่างไรกต็ามในระยะยาว กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) จงึยงัคงเป็น
สนิทรพัยท์ีน่่าสนใจในการกระจายความเสีย่ง และมแีนวโน้มทีไ่ดร้บักระแสเงนิสดจากเงนิปันผลเมือ่สภาวะต่างๆ กลบัมาเป็นปกติ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดูแลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส ์ (ONE-APACPROP)


