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รายงานประจาํปี     1
วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส์



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

รายงานประจาํปี     2
วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส์

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี้ รทีส ์(ONE-APACPROP)

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บลจ. วรรณ) ขอนําส่งรายงานประจําปีของรอบปีบญัชแีละรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั 
ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 และวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก 
พรอ็พเพอรต์ี้ รทีส ์(ONE-APACPROP)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พร็อพเพอร์ตี้ รทีส์  (ONE-APACPROP) มผีลตอบแทนย้อนหลงั อยู่ที่
รอ้ยละ -4.66 เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทีร่อ้ยละ -0.31  ซึ่งคํานวณจาก (1) อตัราผลตอบแทนของ FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan Net 
Total Return REIT Index สดัส่วนรอ้ยละ 50 โดย (ก) ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging และ (ข) ในส่วนทีเ่หลอื (ทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความ
เสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน) ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน (2) อตัราผลตอบแทนของ SGX APAC 
EX-Japan Dividend Leaders REIT INDEX สดัส่วนรอ้ยละ 50 โดย (ก) ประมาณรอ้ยละ 85 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ปรบัดว้ยต้นทุนการ
ป้องกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการทํา hedging และ (ข) ในส่วนที่เหลือ 
(ทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (รายละเอยีดจาก
ตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอร์ตี้ รทีส์  (ONE-APACPROP) มนีโยบายการลงทุนกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีม่นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ใน
ภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนดงักล่าว อย่างน้อย 2 กองทุนในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่สดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพินิจขอผูจ้ดัการกองทุน 
ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอ ดจน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ฯลฯ

ในช่วง 1 ปี ทีผ่่านมา ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan Net Total Return REIT Index ปรบัตวัค่อนขา้งผนัผวน เพิม่ขึน้เพยีง 
0.04% จากระดบั 4,730.59 จุด ณ วนัที ่1 มถุินายน 2564 ไปปิดที่ระดบั 4,732.64 จุด ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ ดชันี ไดข้ ึ้นไปบวกประมาณ 
5.6% ระหว่างเดอืนพ.ย. ก่อนทีจ่ะถูกแรงเทขายลงมาจนปิดบวกเพยีง 0.04% ในช่วงปลายเดอืนพ.ย. เนื่องจาก การคน้พบการกลายพนัธุข์องโควดิสายพนัธุ์
ใหม่โอไมครอน ทีม่อีตัราการแพร่ระะบาดทีร่วดเรว็กว่าสายพนัธุ์เก่าๆ อย่างไรกต็าม ตลาดเริม่ปรบัตวัดขี ึน้ในช่วงปลายปี เนื่อง จาก โควดิสายพนัธุ์ใหม่มี
ความรุนแรงคอ้นขา้งตํ่า ประกอบกบัการฉดีวคัซนีในระดบัสงูขึน้ ทาํใหป้ระเทศส่วนใหญ่สามารถกลบัมาเปิดประเทศได ้ในขณะทีป่ระเทศในกลุ่ม ASEAN ก็
เริม่ผ่อนคลายมาตรการคุมการระบาด ทาํใหนกัลงทุนมองบวกกบั แนวโน้มเศรษฐกจิ ซึง่เป็นปัจจยัหนุนการลงทุนในกลุ่ม REIT

อย่างไรกต็าม ตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ และเศรษฐกจิโลก ส่งสญัญาณขยายตวัดขีึน้ ในช่วงปลายปี 2564 โดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้ 
โดยสหรฐัฯ ฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนทาํใหธ้นาคารสหรฐัฯ (FED) ไดเ้ร่งมาตราการ QE  Tapper นอกจากนี้ อตัราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้ จากราคาพลงังานและอาหาร
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ หลงัจากสงครามรสัเซยี-ยเูครน ทาํใหธ้นาคารกลางทัว่โลกตอ้งใชม้าตราการทางเงนิทีเ่ขม้งวด ทัง้การเพิม่อตัราดอกเบีย้ และ QE Tightening 
ซึง่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทัว่โลกปรบัตวัสงูขึน้ และ Divided yield speared ปรบัลดลงทาํใหค้วามน่าสนใจของ REIT ลดลง 

บลจ.วรรณ มองว่า ในระยะสัน้กองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) จะยงัปรบัตวัผนัผวน จากมาตราการเพิม่อตัราดอกเบีย้ 
และ QE Tightening แต่อย่างไรกต็ามในระยะยาว กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยีทีม่ ีDivided yield คอ้น
ขา้งสูง เมือ่เทยีบกบัอสงัหารมิทรพัย์โลก (Global REIT) ดงันัน้การลงทุน ASIA REIT จงึยงัคงเป็นสนิทรพัย์ทีน่่าสนใจในการกระจายความเสีย่ง และมี
แนวโน้มทีไ่ดร้บักระแสเงนิสดจากเงนิปันผลเมือ่สภาวะต่างๆ กลบัมาเป็นปกติ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีไ่ดม้อบหมายความไวว้างใจใหบ้รษิทัดแูลเงนิ
ลงทุนของท่าน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่มัน่บรหิารเงนิลงทุนของผูล้งทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของท่านผูถ้อื
หน่วยลงทุน

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั



์รปุภาวะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ในช่วง 1 ปี ทีผ่่านมา ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan Net Total Return REIT Index 
ปรบัตัวค่อนข้างผนัผวน เพิ่มขึ้นเพยีง 0.04% จากระดบั 4,730.59 จุด ณ วนัที่ 1 มถุินายน 2564 ไปปิดที่ระดบั 
4,732.64 จุด ณ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ ดชันี ได้ขึน้ไปบวกประมาณ 5.6% ระหว่างเดอืนพ.ย. ก่อนทีจ่ะถูก
แรงเทขายลงมาจนปิดบวกเพยีง 0.04% ในช่วงปลายเดอืนพ.ย. เนื่องจาก การคน้พบการกลายพนัธุข์องโควดิสายพนัธุ์
ใหม่โอไมครอน ที่มอีตัราการแพร่ระะบาดที่รวดเรว็กว่าสายพนัธุ์เก่าๆ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริม่ปรบัตวัดขีึน้ในช่วง
ปลายปี เนื่องจาก โควดิสายพนัธุใ์หมม่คีวามรุนแรงคอ้นขา้งตํ่า ประกอบกบัการฉีดวคัซนีในระดบัสูงขึน้ ทําใหป้ระเทศ
ส่วนใหญ่สามารถกลบัมาเปิดประเทศได้ ในขณะทีป่ระเทศในกลุ่ม ASEAN กเ็ริม่ผ่อนคลายมาตรการคุมการระบาด 
ทาํใหนกัลงทุนมองบวกกบั แนวโน้มเศรษฐกจิ ซึง่เป็นปัจจยัหนุนการลงทุนในกลุ่ม REIT

อย่างไรก็ตาม ตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ และเศรษฐกจิโลก ส่งสญัญาณขยายตวัดขีึน้ ในช่วงปลายปี 
2564 โดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้ โดยสหรฐัฯ ฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนทําใหธ้นาคารสหรฐัฯ (FED) ไดเ้ร่งมาตราการ QE  
Tapper นอกจากนี้ อตัราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัขึน้ จากราคาพลงังานและอาหารทีป่รบัตวัสูงขึน้ หลงัจากสงครามรสัเซยี-
ยเูครน ทําใหธ้นาคารกลางทัว่โลกต้องใชม้าตราการทางเงนิทีเ่ขม้งวด ทัง้การเพิม่อตัราดอกเบีย้ และ QE Tightening 
ซึง่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทัว่โลกปรบัตวัสูงขึน้ และ Divided yield speared ปรบัลดลงทําใหค้วาม
น่าสนใจของ REIT ลดลง 

บลจ.วรรณ มองว่า ในระยะสัน้กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (REIT) จะยงัปรบัตวัผนั
ผวน จากมาตราการเพิม่อตัราดอกเบีย้ และ QE Tightening แต่อย่างไรกต็ามในระยะยาว กองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REIT) โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยีทีม่ ีDivided yield คอ้นขา้งสูง เมื่อเทยีบกบัอสงัหารมิทรพัยโ์ลก 
(Global REIT) ดงันัน้การลงทุน ASIA REIT จงึยงัคงเป็นสนิทรพัยท์ีน่่าสนใจในการกระจายความเสีย่ง และมแีนวโน้ม
ทีไ่ดร้บักระแสเงนิสดจากเงนิปันผลเมือ่สภาวะต่างๆ กลบัมาเป็นปกติ

รายงานประจาํปี     3
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กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีท์ ์(ONE-APACPROP)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมทรพัยส์นิทางเลอืกทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs
อายโุครงการ : ไมก่าํหนดอายุโครงการ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท
วนัเร่ิมต้นโครงการ : 13 มถุินายน 2560
ระดบัความเ์่ียงของกองทุน : ระดบั 5 (ความเสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัต์
เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีม่นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนดงักล่าว อย่างน้อย 2 กองทุนในสดัส่วนกองทุน
ละไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่สดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจขอ
ผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยห์รอืทรสัต์เพือ่การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย(์REITs) ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน นอกจากนี้กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวม
ทัว่ไปอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการเดยีวกนัไดไ้มจ่าํกดัอตัราส่วน ยกเวน้กรณกีองทุนรวมปลายทางเป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (Infra) ลงทุนไดส้งูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหน่วยลงทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุน 
ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (circle investment) และ
กองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทุนต่อในกองทุนอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกนัอกี (cascade investment)

- กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นการลงทุนในกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) ในภมูภิาค Asia Pacific ex-Japan ทีม่ ี
การจ่ายเงนิปันผลสงูสุด 30 อนัดบัแรก โดยเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีุณภาพสงู โดยมดีชันีชีว้ดัคอื SGX APAC Ex-Japan Dividend Leaders REIT Index สดัส่วนการลงทุน 
50% ของ NAV
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนเน้นการลงทุนใน REIT ภมูภิาค Asia โดยมดีชันีชีว้ดัคอื FTSE ERPA/NAREIT Asia ex 
Japan Net Total Return REIT Index สดัส่วนการลงทุน 50% ของ NAV
ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2544-3935-7
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ.วรรณ จาํกดั
รอบระยะเวลาบญัชี : 31 พฤษภาคม ของทุกปี
จ านวนเงิน์ัง่ซ้ือขัน้ต า่ : 1,000 บาท
จ านวนหน่วยลงทุน์ัง่ขายคืนขัน้ต า่ : ไมก่าํหนด
ก าหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ก าหนดเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.10% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 2.10% ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการ์บัเปล่ียนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไมเ่กนิ 2.60% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ : ไมเ่กนิ 0.10% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 1.10% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
อตัรา์่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/06/2021 - 31/05/2022) :   0.08
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้     NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
์อบถามข้อมลูเพ่ิมเติมพร้อมรบัหนัง์ือช้ีชวนได้ท่ี :
บลจ.วรรณ จาํกดั ชัน้ 9, 24 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนธุรกจิ 
หรอืทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบลจ.วรรณ
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กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีท์ ์(ONE-APACPROP)
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

มลูค่าทรพัย์์ ินต่อหน่วยลงทุน 9.3720 บาท

รายงานประจาํปี     5
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หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หน่วยลงทนุ
     PHILLIP S-APAC DIDV LDR RETF 195,300 6,559,992.24 48.13%
     NIKKOAM-STRAITSTRADING ASIA 240,250 6,341,191.08 46.52%
รวมหน่วยลงทนุ 12,901,183.32   94.65%
เงินฝากธนาคาร
JPMORGAN CHASE & CO  628,014.99 4.61%
เงนิฝากบมจ.ธนาคารกสกิรไทย 297,843.92 2.19%
รวมเงินฝากธนาคาร 925,858.91 6.79%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  (140,337.98) -1.03%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (56,058.81) -0.41%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 13,630,645.44   100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565
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กองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

รายช่ือบริษัทนายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้าจากการ ร้อยละของ

ซ้ือขายหลกัทรพัย์ ค่านายหน้า

(หน่วย : บาท) ทัง้หมด

- - - -

รวมค่านายหน้าทัง้หมด - -



แบบ 117-5
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส ์(ONE-APACPROP)

ของรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม จ านวนเงิน ร้อยละของ

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พนับาท มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (management fee) 381.66               1.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 9.53                  0.04

ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน (advisory fee) ไมม่ี ไมม่ี

ค่านายทะเบียน (registrar fee) 25.44                 0.10

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 35.00                 0.14

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 43.81                 0.17

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 495.44                   1.95

*ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าเฉล่ียของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 25,441,511.14       บาท



ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีท์ ์(ONE-APACPROP) ใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ (Soft Commission)

รายงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมรอบปีบญัชี (1 มิถนุายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
-ไม่ม-ี
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่ลจ.วรรณ จาํกดัโดยตรง
หรอืที ่website ของบลจ.วรรณ จาํกดั (http://www.one-asset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
ผูจ้ดัการกองทุน
1. นายมณฑล จุนชยะ 2. นายชยัพฤกษ ์กุลกาญจนาธร      3. นายสนัธาน เฮงสกุล 4. นายบญัชา จงึวฒันกจิ 
5. น.ส.จารุภทัร ์ศรจีาํเรญิ 6. น.ส.จนัทรเ์พญ็ ชวูงษ์ 7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี 8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ
9. นายสทุธโิรจน์  สทิธวิฒันานนท์ 10. นายสทิธิ ์จ่างตระกลู 11. นายธชัธรรม วจิารณกรณ์ 
• กรณีทีก่องทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ในรอบระยะเวลาทีก่าํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้เหตุผล : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการบนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นศนูยใ์นกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้แห่งสทิธเิรยีกร้องผดินดัชาํระหนี้

หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าจะไมสามารถชาํระหนี้ได ้(ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการรบัชาํระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• รายงานขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี : -ไม่ม-ี
• ขอ้มลูการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ : -ไม่ม-ี

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่http://www.one-asset.com
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บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์
1 Phillip Capital Management (S) Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 Nikko Asset Management Asia Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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รายงานข้อมูลการท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจดัตัง้และจดัการของบลจ. วรรณ จ ากดั

ประจ าปี 2564 (1 มิถนุายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
ของกองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พรอ็พเพอรต้ี์ รีทส์ (ONE-APACPROP)

สดัส่วนการท าธรุกรรม

แต่ละประเภทกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ประเภทธรุกรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าธรุกรรม

ประเภทเดียวกนันัน้ทัง้หมด

(ร้อยละ)

1. การซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านนายหน้า -
    ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิโดยตรงกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง -
3. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีอ่อกใหม ่ -
    ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (underwriter) 

    หรอืผูจ้ดัการโครงการประมลูตราสารแห่งหนี ้(arranger)

4. การซือ้หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้อก -
5. การซือ้ตราสารแห่งหนีท้ีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้บัรอง -
    รบัอาวลั หรอืสลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บี้ย
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