
รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมทรพัยส์นิทางเลอืกทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 14 กนัยายน 2554
ระดบัความเส่ียงของกองทุน : ระดบั 8 (ความเสีย่งสงูมาก)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุน

ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund (กองทุนหลกั) 
ซึง่เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
สงิคโปร ์รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยกองทุนอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ บรหิารและจดัการโดย Phillip 
Capital Management (S) Ltd  ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน Phillip 
Singapore Real Estate Income Fund  โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
เงนิลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดล้งทุนในต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแหง่หนี้ ตราสารทางการเงนิ  หรอื
เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ทีม่อีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลา
การฝากเงนิ (แลว้แต่กรณี) ไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุ ประสงคเ์พื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
เพื่อรอการลงทุน หรอืเพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน  นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ฯลฯ

ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม : บลจ.วรรณ จ ากดั ไดร้บัการรบัรอง CAC
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ : บลจ.วรรณ จ ากดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 30 มถุินายน ของทุกปี
ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : 5,000.00 บาท
วนัท าการขายคืน : ทุกวนัที ่1 และวนัที ่16 ของเดอืน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสง่ค าสัง่ขายคนื ล่วงหน้าเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนหน้าวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ภายในเวลา 09.00 - 16.00 น. 
หากตรงกบัวนัหยุดท าการใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการถดัไป)

มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท าการวนัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี ่ www.one-asset.com
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 2.14% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกนิ 2.247% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกนิ 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/07/2021 - 31/12/2021) :   =  0.02
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพรอ้มรบัหนังสือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จ ากดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ

กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG)



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 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 :

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



แบบ 117-5

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Phillip Capital Management (S) Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์ (ONEPROP-SG)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -

แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์ (ONEPROP-SG)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 1,715.60             1.13

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 28.59                 0.02

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 81.70                 0.05

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 20.16                 0.02

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 16.81                 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 1,862.86                1.23

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 151,436,600.54     บาท



กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

มลูค่าทรพัยสิ์นต่อหน่วยลงทุน 15.4615 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
     PHILLIP SINGAPORE REAL ESTATE INCOME FUND 4,409,850.25   144,525,233.68 98.95%
ผูบ้รหิาร - Phillip Capital Management (S) Ltd
รวมหน่วยลงทนุ 144,525,233.68 98.95%
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสกิรไทย  1,996,238.22 1.37%
รวมเงินฝากธนาคาร 1,996,238.22 1.37%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (137,812.95) -0.09%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (322,137.16) -0.22%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 146,061,521.79 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)

2564
สินทรพัย์
     เงนิลงทนุแสดงดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม 144,525,233.68
     เงนิฝากธนาคาร 1,996,199.70
     ลูกหนี้
          จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 759,840.68
     สนิทรพัยอ์ื่น 64.26
                    รวมสนิทรพัย์ 147,281,338.32

หนี้สนิ
     เจา้หนี้
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 313,880.91
     เจา้หนี้จากการแบ่งปันส่วนทนุ 897,679.37
     ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 5.78
     หนี้สนิอื่น 8,250.47
                    รวมหนี้สนิ 1,219,816.53
สนิทรพัยส์ุทธิ 146,061,521.79

สินทรพัยส์ุทธิ:
     ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 94,467,593.59
     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
          บญัชปีรบัสมดุล (28,076,646.49) 
          ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 79,670,574.69  
                    สนิทรพัยส์ุทธิ 146,061,521.79

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 9,446,759.3294
สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 15.4615

กองทุนเปิดวรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564



หมายเหต ุ: *งบการเงนิน้ียงัไมไ่ดผ้่านการสอบทานหรอืรบัรองจากผูส้อบบญัชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)

2564
รายได้
        รายไดเ้งนิปันผล 3,798,595.29  
        รายไดด้อกเบีย้ 650.83           
              รวมรายได้ 3,799,246.12  

ค่าใช้จา่ย
        คา่ธรรมเนียมการจดัการ 1,715,598.78  
        คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 28,593.27       
        คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 81,695.21       
        คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 20,164.56       
        คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16,809.92       
              รวมคา่ใชจ่้าย 1,862,861.74  
รายได(้ขาดทนุ)สุทธิ 1,936,384.38  

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 656,384.04     
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ (3,480,387.98) 
        รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 653,374.94     
        รายการก าไร(ขาดทนุ)ทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (390,134.34)    
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ (2,560,763.34) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิได้ (624,378.96)    
หกั ภาษีเงนิได้ (97.63)            
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้ (624,476.59)    

กองทุนเปิดวรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุ

อตัราดอกเบีย้ เงินต้น / มลูค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ร้อยละ จ านวนหน่วย (บาท) มลูค่าเงินลงทนุ

หน่วยลงทนุ 144,525,233.68  100.00                  

     PHILLIP SINGAPORE REAL ESTATE INCOME FUND 4,409,850.2500 144,525,233.68 100.00              
รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 140,653,610.19 บาท) 144,525,233.68  100.00                  

กองทนุเปิดวรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564



รายงานความเหน็ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั
ในฐานะบริษทัจดัการของกองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต้ี์ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG)

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากดั (บลจ. วรรณ) ขอน าส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก ตัง้แต่
วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)

ในรอบระยะเวลาทีผ่่านมากองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG) มผีลตอบแทนยอ้นหลงั อยู่ที่
รอ้ยละ -0.45 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ 2.11 ซึง่ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของ SGX S-REIT Total Return 
ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท า 
hedging ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และอตัราผลตอบแทนของ SGX S-REIT Total Return ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนในส่วนทีเ่หลอืทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น (รายละเอยีดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี้ สงิคโปร ์(ONEPROP-SG) เป็นกองทุนทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดม
ทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund (กองทุนหลกั) ซึง่เป็นกองทุนทีม่นีโยบาย
ลงทุนในกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยกองทุนอสงัหารมิทรพัย์
ต่างประเทศ บรหิารและจดัการโดย Phillip Capital Management (S) Ltd ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของ
กองทุน Phillip Singapore Real Estate Income Fund โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน ฯลฯ

ตัง้แต่ช่วงระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มถุินายน 2564 ผลตอบแทนของ REIT ในประเทศสงิคโปร์
ปรบัตวัค่อนขา้งผนัผวน และในผลตอบแทนน้ยกว่า Global REIT แมว้่าในช่วงไตรมาศที ่3 ของ ปี 2564 ตลาด REIT มทีศิทาง
ปรบัตวัขึน้จาก อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ  10 ปี ปรบัตวัลดลงหลงัจาก Fed ออกมาแจง้ว่าเงนิเฟ้อที่เพิม่สงูขึน้เป็น
แค่ปัจจยัชัว่คราว ท าใหน้กัลงทุนคลายความกงัวลลง และการกระจายวคัซนี อย่างกวา้งขวางในประเทศพฒันาแลว้ ท าใหเ้ศรษฐกจิ
โลกมแีนวโน้มฟ้ืนตวัไดด้ ีประกอบกบัท าผลประกอบการณ์ของ REIT อยู่ในเกณฑด์ ีโดยเฉพาะ Industrial  REIT อย่างไรกต็ามผล
การด าเนินงานของ REIT อื่นๆ ในประเทศสงิคโปรย์งัคงไดร้บัแรงกดดนัจาก การระบาดของ COVID-19 อยู่ท าใหก้ารเปิดประเทศ
ไม่สามารถท าได ้

ส าหรบัช่วงในไตรมาศที่ 4 ปี 2564 ผลตอบแทนของ REIT ในประเทศสงิคโปรป์รบัตวัค่อนขา้งผนัผวนอย่างมาก 
เนื่องจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ 10 ปี เริม่ปรบัตวัสงูขึน้ จากอตัราเงนิเฟ้อทีเ่ริง่ตวัขึน้ ซึ่งเป็นปัจจยักดดนัต่อ
ตลาด REIT ท าให ้ FED ตอ้งใชม้าตราการทางการเงนิทีเ่ขม้งวดขึน้ นอกจากนี้ยงันอกจากนี้ การคน้พบการกลายพนัธุ์ของ COVID-
19 สายพนัธุใ์หม่โอไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุเ์ก่าๆ ท าใหเ้กดิความกงัวลว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
จะล่าชา้ออกไป สง่ผลให ้REIT ปรบัตวัลงอย่างมากในช่วงเดอืนธนัวาคม

บลจ.วรรณ มองว่าในระยะถัดไป REIT ยงัคงมคีวามเสีย่งในระยะสัน้ จากความกงัวลเรื่องการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 สายพนัธุโ์อไมครอน และแนวโน้มการขึน้ดอกเบีย้ของ Fed ทีจ่ะกดดนั REIT โดยทางนักวเิคราะหค์าดการณ์ว่า Fed 
อาจจะมกีารขึน้ดอกเบีย้ถงึ 4 ครัง้ในปี 2565 โดยครัง้แรกจะขึน้ 0.25% ในเดอืนมนีาคม 2565 อย่างไรกต็าม บลจ.วรรณยงัมองว่า 
REIT ยงัมคีวามน่าสนใจ เนื่องจาก การกระจายของวคัซนี COVID-19 ทที าไดท้ัว่ถงึมากขึน้ รวมถงึการฉีด Booster Dose และยา
รกัษาทีก่ าลงัถูกพฒันา ท าใหแ้นวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิชดัเจนขึน้ และในสถานการณ์ปรกตกิารลงทุนใน REIT   ประเทศสงิก
โปรน์ัน้ จะม ี Dividend Yield ทีค่อ้นขา้งสงู (ประมาณ 4-6%)เมื่อเทยีบกบัการลงทุนใน ภูมภิาคอื่นๆ  นอกจากนี้กองทุนต้นทางมี
นโยบายการลงทุนแบบ Active ผู้จดัการกองทุนหลกั สามารถปรบัสดัส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แหมาะสม เพื่ อรบั
ประโยชน์หลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 สิน้สดุลง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบหมาย
ความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บริษัทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่บริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุ นด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG)


