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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำป�ของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท 

(KWI APREIT) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิภายใต้การจัดการรวมท้ังสิ้น 30,556,850,918.04 บาท 

ป�จจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการท้ังสิ้น 16 กองทุน ประกอบด้วย 

 กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 9 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิง้ อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ   กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร ์เอฟไอเอฟ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ  

  กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ป�นผล 

  กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ มันน่ี มาร์เก็ต 

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป�น 3 ชนิดหน่วยลงทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพ่ือการออม 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษี 

  กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เฟล็กซเิบ้ิลฟ�นด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพ่ือการเลีย้งชีพ 

  กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีเป�นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน  

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ตราสารหน้ี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ความไว้วางใจเราเป�นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง

และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพ 

การขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

 

 

 

กรุงเทพฯ : ตุลาคม 2565  
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ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้ตลาด 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป�ย้อนหลัง 1 ป�  

ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เทียบกับช่วงเวลาในรอบป�บัญชีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ดังน้ี 

 27 ก.ค. 65 30 ก.ค. 64 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาท) 

KWI APREIT-A 241.08 11.1975 308.13 11.8321 

KWI APREIT-R 129.72 11.1958 144.26 11.8302 

ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) 1 ส.ค. 64 – 27 ก.ค. 65 1 ส.ค. 63 – 30 ก.ค. 64 

KWI APREIT-A -5.37% 13.05% 

KWI APREIT-R -5.37% 13.05% 

เกณฑ์มาตรฐาน* 5.25% 19.30% 

*S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุน/ทรัสต์ 101.55% เงินฝากธนาคาร 1.55% และ สินทรัพย์และหน้ีสินอ่ืน 

-3.10% โดยให้น้ำหนักการลงทุนของทรัสต์ในประเทศสูงสุด 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 62.38% ฮ่องกง 27.50% และออสเตรเลีย 9.06% 

ผลการดำเนินงานของกองทุน (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2565) 

กองทุนมีผลการดำเนินงานลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ต่าง ๆ และการพิจารณากระจาย

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ในแต่ละประเทศและแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะที่การค้ดเลือกหุ้นที่ลงทุนในแต่ละประเทศมีส่วนหนุนให้

ผลตอบแทนของกองทุนสูงข้ึนอยู่บ้าง หากพิจารณาการลงทุนในระดับประเทศ การคัดเลือกหุ้นท่ีลงทุนในฮ่องกง การให้น้ำหนักการลงทุนสูงกว่า

ตลาดโดยเฉลี่ยในออสเตรเลีย และการไม่พิจารณาลงทุนในอินเดียและมาเลเซียเลย เป�นสาเหตุหลักท่ีฉุดผลการดำเนินงานของกองทุน ส่วนการ

คัดเลือกหุ้นที่ลงทุนในสิงคโปร ์และการไม่พิจารณาลงทุนในไทย เกาหลี และฟ�ลิปป�นส์ ช่วยให้ผลตอบแทนของกองทุนดีขึ้นบ้างบางส่วน เมื่อ

พิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน การเลือกลงทุนใน REITs ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน (Office REITs) และ REITs ที่ลงทุนในธุรกิจด้าน

การแพทย์ (Health Care REITs) และการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน REITs ท่ีมีการลงทุนเฉพาะด้าน (Specialized REITs) และ REITs ที่ลงทุน

ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial REITs) ฉุดให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลง ในทางตรงกันข้าม ป�จจัยท่ีช่วยหนุนให้ผลตอบแทนของกองทุน

สูงขึ้น ได้แก่ การเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก (Retail REITs) และ Industrial REITs และการเพิ่มน้ำหนักการ

ลงทุนใน REITs ที่กระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท (Diversified REITs) และ REITs ที่ลงทุนในธุรกิจโรงแรม (Hotel 

REITs) 

ภาวะตลาดโดยรวมและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 1 ป�ท่ีผ่านมา 

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาด REITS ที่สำคัญ ๆ  ในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น มีผลการดำเนินงานลดลง เนื่องจากแรงกดดนัด้านภาวะเงินเฟอ้ทีท่วีความรุนแรงข้ึน 

ประกอบกับการดำเนินนโยบายทางการเงินท่ีเข้มงวดมากข้ึนของธนาคารกลางท่ีสำคัญ ๆ ส่วนใหญ่ ซึ่งนำไปสู่อัตราดอกเบ้ียท่ีพุ่งสูงข้ึนและความ

ผันผวนของตลาดที่มีมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและสาธารณูปโภคถีบตัวสูงขึ้นเช่นกัน การกลับมา

ระบาดของ COVID-19 ในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดเหล่านี้ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดฟ��นตัวขึ้นจาก

ภาวะขาดทุนได้บ้างในเดือนกรกฎาคม เมื่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเริ่มอ่อนตัวลงจากอัตราท่ีอยู่ในระดับสูงในเดือนมิถุนายน และ 

อัตราประมาณของเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเริ่มลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการปรับฐานของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อเร็ว ๆ น้ี และสัญญาณแห่งการ

ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีมากข้ึน อันเป�นผลสืบเน่ืองจากสภาวะทางการเงินในประเทศต่าง ๆ ท่ีตึงตัวมากข้ึน 
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ตลาด REITs ของออสเตรเลียมีผลการดำเนินงานขาดทุนในช่วงครึ่งหลังของป� 2564 โดย Office REITs, Industrial REITs และ Diversified 

REITs มีราคาสูงขึ้นท่ามกลางผลกำไรที่น่าพอใจ ซึ่งเป�นผลจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ และการประมาณการผลการดำเนินงานในเชิงบวก 

นอกจากน้ี กิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีคึกคักข้ึน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากราคาท่ีจ่ายลงไป (Cap Rate) สำหรับธุรกรรม

ต่าง ๆ ที่ตึงตัวมากขึ้นก็มีส่วนผลักดันให้ผลการดำเนินงานของ REIT ดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ไตรมาสแรกของป� 2565 ผลการ

ดำเนินงานของ REITs ในออสเตรเลียประสบกับภาวะขาดทุน เนื่องจากการพุ่งสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ท่ามกลางแรง

กดดันเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย มีการเทขาย Industrial REITs หลังจากที่บริษัท E-Commerce ระดับโลก

แห่งหนึ่งออกมาประกาศว่าจะพยายามลดอุปสงค์ลงและให้เช่าช่วงกำลังการผลิตส่วนเกิน ในขณะเดียวกัน Retail REITs มีผลการดำเนินงาน

ดีกว่าตลาดเน่ืองจากสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปเงินสดได้ดีข้ึนและยอดขายปลีกมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม แรงซื้อของนักลงทุน

กลับคืนสู่ตลาด REITs ของออสเตรเสียในเดือนกรกฎาคม เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป�ของออสเตรเลียลดลง และ

อัตราเงินเฟ้อของไตรมาสท่ีสองต่ำกว่าความคาดหมาย 

ตลาด REITs ของฮ่องกงให้ผลตอบแทนต่ำลงในช่วงครึ่งหลังของป� 2564 โดยตลาด REITs ของฮ่องกงได้รับผลกระทบเชิงลบจากข้อวิตกเก่ียวกับ

ความสามารถในการชำระหน้ีของธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน และความกังวลเก่ียวกับการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

มากยิ่งขึ้นในภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรัฐบาลจีน เมื่อเข้าสู่ครึ่งแรกของป� 2565 มาตรการทางสังคมที่เข้มงวดมากข้ึน

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ ภาวะตลาดที่ซบเซาสืบเนื่องจากกระแสการปฏิเสธที่จะจ่ายค่าผ่อนบ้าน (Mortgage 

Boycotts) ของผู้ซื้อบ้านชาวจีนฉุดให้ผลการดำเนินงานของ REITs ในฮ่องกงย่ำแย่ลงไปอีก ทั้งน้ี Retail REITs มีผลการดำเนินงานดีเมื่อเทยีบ

กับหมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เน่ืองจากการฟ��นตัวของการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเป�ดให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง

และการแจกเงินช่วยเหลอืในรูปของ Consumption Vouchers 

ตลาด REITs ของสิงคโปร์มีผลการดำเนินงานดีกว่าตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งเป�นผลมาจากการเป�ดให้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติ 

REITs ท่ีลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการ Hospitality REITs และผู้จัดการการลงทุนท่ีบริหารสินทรัพย์ประเภท Hospitality Assets ได้รับ

ประโยชน์จากการคาดการณ์ว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องของห้องพักที่เป�ดขายทั้งหมด (Revenue per Available Room: RevPAR) จะเพิ่มสูงข้ึน 

เนื ่องจากการฟ��นตัวของการท่องเที ่ยวและโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากธุรกิจการท่องเที ่ยว MICE ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมขององค์กร 

(Meetings) การท่องเที ่ยวเพื ่อเป�นรางวัล (Incentives) การจัดประชุมนานาชาติ (Conferences) และการจัดแสดงสินค้า (Exhibitions) 

นอกจากน้ี Retail REITs ยังได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 การเป�ดประเทศอย่างต่อเน่ือง และ

การอนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องกักตัว ในทางตรงกันข้าม Industrial REITs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centers มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าตลาดเน่ืองจากความวิตกกังวลต่อค่าใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

แนวโน้มของตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า 

ตลาด REITs ในเอเชียฟ��นตัวขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อนักลงทุนเริ่มหันมาสนใจต่อแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย คาดว่า

ความผันผวนของตลาดจะยังคงมีระดับสูงเมื่อนักลงทุนต้องเผชิญกับป�ญหาท่ีสำคัญพอ ๆ กันท้ังสองด้าน ได้แก่ ภัยคุกคามจากภาวะเงินเฟ้อและ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ผลการดำเนนิงานของ REITs ในเอเชียจะยังคงแกว่งไปมาตามการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของอตัรา

ดอกเบี้ย และนักลงทุนจะหันมาให้ความสำคัญกับป�จจัยพื้นฐานของหุ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเริ่มมีเสถียรภาพ และตลาดมีภาพท่ี

ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อล่วงหน้า ในขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยมีมากขึ้นในระยะสั้น การลงทุนใน REITs ของเอเชียจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เนื่องจากว่ามีกระแสรายได้ที่ชัดเจนซึ่งได้รับแรง

หนุนจากภาวะฟ��นตัวของภาคธุรกิจภายหลังสถานการณ ์COVID-19 ทั้งน้ี ด้วยต้นทุนของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น คาดว่ามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ใน

ตลาดจะมีทิศทางท่ีแยกจากกันมากยิ่งข้ึน และกองทุนจะเน้นให้ความสำคัญกับ REITs ท่ีมีสินทรัพย์คุณภาพสูงอยู่ในพอร์ตการลงทุน 
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ข้อมูลพอร์ตการลงทุน                                                                                                      ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 
 

Link Real Estate Investment Trust Hong Kong  20.26  

Ascendas Real Estate Investment Trust Singapore  9.97  

CapitaLand Integrated Commercial Trust Singapore  9.29  

Mapletree Logistics Trust Singapore  5.93  

Frasers Logistics & Commercial Trust Singapore  5.67  

Mapletree Industrial Trust Singapore  5.27  

Mapletree Commercial Trust Singapore  5.12  

Frasers Centrepoint Trust Singapore  3.51  

Keppel REIT Singapore  3.37  

Fortune Real Estate Investment Trust Hong Kong  3.33  

   

Country Allocation* (%) 

 
 

    
  

 
  

   Singapore 62.38 
 

 
    Hong Kong 27.50 

 
 

    Australia 9.06 
      [Cash] 1.06 
     Total 100.00 
       

Sector Allocation* (%) 
 
 

       
 

 

     Retail REITs 44.25 

       Industrial REITs 30.05 

       Diversified REITs 7.73 

 
      Office REITs 7.30 

  
     Hotel & Resort REITs 5.25 

       Specialized REITs 3.36 
       Healthcare REITs 0.99 
       Cash 1.06 
 

 
    Total 100.00 

 

*ท่ีมา : Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.  
(ข้อมูลดังกล่าวเป�นสัดส่วนการลงทุนเฉพาะในส่วนต่างประเทศเท่าน้ัน) 

 

Top 10 Holdings 

Security Name Country % 
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ข้อมูลกองทุน 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT) 
[เดิมชื่อ กองทุนเป�ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ต้ี รีท (MN-APREIT)] 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก

โดยเฉลี่ยรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. เป�นผู ้รับ

ดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ  

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

(FX hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุน 

ประเภทกองทุน                                                                                                              

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหนว่ย

ลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่  

 ชนิดสะสมมูลค่า  (KWI APREIT-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการ

ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KWI APREIT-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอ

จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

นโยบายการจ่ายป�นผล   ไม่มีนโยบายจ่ายเงินป�นผล 

การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KWI APREIT-R) เท่านั ้น ผู ้ลงทุนจะได้รับรายได้

สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินป�ละ 4 ครั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนกองทุน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

 

 

 

 

คำเตือนท่ีควรทราบ 

 กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความ  

ผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดชนิดสะสมมูลค่า และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ผู ้ลงทุน 

ควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด  

โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้  

 เน่ืองจากหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือย่อ : KWI APREIT-R) 

มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ ดังนั้นการรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินต้น เพื่อให้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะมีผลทำให้

จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความเสี่ยง FX บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ำ สูง 

ท้ังหมด/ เกือบท้ังหมด 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบป�บัญชี 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

ช่ือบริษัทจัดการ ท่ีอยู่         
เบอร์โทรสาร (FAX)  

เว็บไซต ์

เดิม ใหม่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 
1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะป�  
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310  
โทร. (66) 2844-0123   
โทรสาร (66) 2056-9747  
เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว 
(เอเชีย) จำกัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. (66) 2844-0123  
โทรสาร (66) 2129-5921  
เว็บไซต์ : www.kwiam.com  

 

2 สิงหาคม 2564 

เป�นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกองทุน/ช่ือย่อกองทุน เดิม  กองทุนเป�ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT) 
ใหม ่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (KWI APREIT) 

เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม ่ เดิม ใหม่ 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา  
ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. (02) 264-9090   
โทรสาร (02) 264-0789-90 

ช่ือ : นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ  

       นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ  

       นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 

 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

เลขท่ี 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล.  
ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. (02) 642-6172-4   
โทรสาร (02) 642-6253 

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา หรือ  

       นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ  

       นางสาวชื่นตา ชมเมิน หรือ  

       นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือ  

       นายเกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์  
 

แก้ไขเพ่ิมเติมช่องทางการส่ง
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

เดิม : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ รายงานการถือหน่วยลงทุน  

โดยทางไปรษณีย์ 

ใหม่ : จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ รายงานการถือหน่วยลงทุน  

โดยทางไปรษณีย์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) 

ปรับปรุงรายละเอียดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ให้เป�นไปตาม
ประกาศ ท่ี สน. 29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อนใน
บางหัวข้อลง 

 

1 มกราคม 2565  

เป�นต้นไป 

 

ปรับปรุงข้อความให้เป�นไปตาม
ประกาศการจัดการ ท่ี ทน. 
11/2564 และ สน. 9/2564  

(1) เพิ ่มเติมเครื ่องมือการบริหารและจัดการความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของ
กองทุนรวม กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชำระ
หนี้ฯ (side pocket) และการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ี
รับไว้แล้ว (suspension of dealings) 



 

8 

 

เร่ืองท่ีแก้ไข สรุปรายละเอียด วันท่ีมีผล 

(2) ปรับข้อความในหัวข้อเรื ่องการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ ่าย  
ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(3) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ให้สอดคล้องกับการย้าย
ประกาศดังกล่าวไปยังประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และปรับข้อความ
ในหัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องวิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน กรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี  

(5) ปรับข้อความในหัวข้อเรื่องการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยให้แจ้งเลิกกองทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทาง 
ใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เพ่ิมเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องของกองทุนรวม 
ตามประกาศท่ี ทน. 49/2564 

เพิ ่มรายละเอียดในโครงการข้อ 9. “เครื ่องมือบริหารความเสี ่ยงสภาพคล่องของ
กองทุนรวม” ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด 
(Liquidity Fee) 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 
 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

1 กรกฎาคม 2565  

เป�นต้นไป 

ปรับปรุงรายละเอียดในส่วน
โครงการจัดการกองทุนรวมและ
ส่วนข้อผูกพันให้เป�นไปตาม
ประกาศท่ี สน. 29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการและเพ่ือลดการเป�ดเผยรายละเอียดท่ีซ้ำซ้อน 
ในบางหัวข้อลง 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                       ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 
 

 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 

KWI APREIT-A 241,078,727.86 11.1975 

KWI APREIT-R 129,718,419.50 11.1958 
  

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุน 

 
 

ชื่อกองทุน /  

เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป� 

ต้ังแต่ 

ต้นป� 
3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป� 

ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

(4 ส.ค. 60) 

KWI APREIT-A -3.26 -3.09 3.04 -5.37 -2.75 N/A N/A 2.29 
Standard Deviation 
ของกองทุน  

11.63 12.43 11.94 11.07 17.45 N/A N/A 14.62 

KWI APREIT-R -3.26 -3.09 3.04 -5.37 -2.75 N/A N/A 2.29 

Standard Deviation 
ของกองทุน  

11.62 12.43 11.94 11.07 17.45 N/A N/A 14.62 

เกณฑ์มาตรฐาน* 5.80 4.37 11.58 5.25 3.29 N/A N/A 6.50 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

9.66 9.93 9.89 9.67 15.61 N/A N/A 13.29 

ท่ีมา :  Morningstar   

หมายเหตุ : การนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ป� ห้ามแปลงเป�นอัตราเฉลี่ยต่อป� (Annualized Return)  

*S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป�นดัชนีท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหารมิทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซยี 

สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้จ ัดทำขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 
บริษัทจัดการลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน

อนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนใน

ต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนมีนโยบายการลงทุน

เฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวม

ท่ัวไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

                KWI APREIT-A 
                     KWI APREIT-R 

                     Benchmark 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม *  จำนวนเงิน   ร้อยละของมูลค่า  

 (fund's direct expenses)   (พันบาท)   ทรัพย์สินสุทธิ  

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 6,488.47                     1.6044  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)                129.77                     0.0321  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)                 302.80                     0.0749  

 ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน  (Advisory fee)                       ไม่มี   ไม่มี  

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)        202.20  0.0500 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์   

   - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                         -                                -   

   - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                     -                      -  

ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (Audit fee) 75.67                      0.0187  

ค่าท่ีปรึกษาและดำเนินการด้านภาษีในต่างประเทศ 383.76 0.0949 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร  3.46                      0.0009  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร                      0.60                      0.0001  

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด **            7,384.53                      1.8260  

   *  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

   ** ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
 

PTR =  MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น) 
 

 
Avg. NAV 

 

PTR =  46,912,514.58 
 

 
404,415,991.12 

 

PTR =  0.12 
 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าท่ีต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพยส์ินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์ินท่ีกองทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

 

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 

หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 

- กองทุนน้ีไม่มีการรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน – 
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ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

ลำดับ ชื่อบริษัทนายหน้า 
ค่านายหน้า  

(พันบาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 

แต่ละรายต่อ 

ค่านายหน้าท้ังหมด 
1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte. Ltd.  93.92 46.45% 

2 Macquarie Capital (Singapore) 27.20 13.45% 

3 UOB Kay Hian (Singapore) Pte. Ltd. 22.30 11.03% 

4 Citibank Singapore Ltd. 17.87 8.84% 

5 CLSA Securities Singapore Pte. Ltd. 15.20 7.52 % 

6 Maybank Singapore 10.55 5.22% 

7 UBS Financial Inc. 7.55 3.74% 

8 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. 5.36 2.65% 

9 JP Morgan Securities (Singapore) 1.36 0.67% 

10 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited 0.88 0.43% 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 202.19 100.00% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย์ ประเทศ 
จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคา

ตลาด (พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหน่วยลงทุน 

 
 

  
  

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน    
  

SF Real Estate Investment TR ฮ่องกง 258.00 3,870.66 1.04 

Capitaland Integrated Commercial Trust สิงคโปร ์ 607.28 34,449.13 9.29 

Ascendas Real Estate Investment สิงคโปร ์ 474.59 36,986.78 9.97 

Ascott Trust (REIT) สิงคโปร ์ 85.60 2,609.45 0.70 

DEXUS ออสเตรเลีย 21.61  5,151.06  1.39 

Goodman Group ออสเตรเลีย 11.09  5,516.34  1.49 

Suntec Real Estate Investment สิงคโปร ์ 271.90 11,459.97 3.09 

Link REIT ฮ่องกง 247.46  75,121.70  20.25 

Prosperity REIT ฮ่องกง 524.30 5,874.80 1.58 

Keppel REIT สิงคโปร ์ 429.00 12,509.13 3.37 

Frasers Centrepoint Trust สิงคโปร ์ 211.83 13,027.06 3.51 

Capitaland China Trust สิงคโปร ์ 135.70 4,280.59 1.16 

Sunlight Real Estate Investment ฮ่องกง 464.50 8,057.55 2.17 

Mapletree Industrial Trust สิงคโปร ์ 272.22  19,555.02  5.27 

Mapletree Pan Asia Commercial Trust สิงคโปร ์ 385.22  18,993.37  5.12 

Fortune Real Estate Investment ฮ่องกง 396.80 12,352.51 3.33 

Frasers Logistics & Industrial สิงคโปร ์ 578.68 21,015.47 5.66 

CDL Hospitality Trusts สิงคโปร ์ 285.00 9,972.31 2.69 

Charter Hall Group (REIT) ออสเตรเลีย 17.27  5,229.80  1.41 

Centuria Industrial REIT ออสเตรเลีย 67.33  5,200.56  1.40 

Centuria Office REIT ออสเตรเลีย 93.29  4,342.74  1.17 

Digital Core REIT สิงคโปร ์ 118.50 3,599.81 0.97 

Far East Hospitality Trust สิงคโปร ์ 451.40 7,598.23 2.05 

Growthpoint Properties Australia ออสเตรเลีย 46.70  4,383.79  1.18 

Healthco Healthcare & Wellness REIT ออสเตรเลีย 87.00  3,849.74  1.04 

Keppel DC REIT สิงคโปร ์ 167.47 8,922.93 2.41 

Lendlease Global Commercial (REIT) สิงคโปร ์ 485.84 10,624.84 2.86 

Mapletree Logistics Trust สิงคโปร ์ 468.83  21,997.25  5.93 

เงินฝากออมทรัพย์      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    5,748.33 1.55 
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ชื่อหลักทรัพย์ ประเทศ 
จำนวนหน่วย 

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคา

ตลาด (พันบาท) 

ร้อยละของ 

NAV 

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น      

สัญญาฟอร์เวิรด์    (14,829.58) (4.00) 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน     

สินทรัพย์อ่ืน   4,157.13 1.12 

หนี้สินอ่ืน   619.85 0.17 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ    371,008.62 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

ประเภท

สัญญา 

คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

วัตถุประสงค ์ มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

%NAV วันครบกำหนด กำไร (ขาดทุน) 

(บาท) 

Forward TTB Bank PCL BBB 
ป้องกัน 

ความเสีย่ง 
25,511,792.80 6.88 15 ส.ค. 65 (776,392.80) 

Forward TTB Bank PCL BBB 
ป้องกัน 

ความเสีย่ง 
78,293,245.26 21.10 15 ส.ค. 65 (4,958,535.26) 

Forward TTB Bank PCL BBB 
ป้องกัน 

ความเสีย่ง 
161,586,108.39 43.55 15 ส.ค. 65 (9,094,648.39) 

 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

- ไม่มี - 

 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป�นรายตัว 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

- ไม่มี - 
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รายงานชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมลู ณ 31 กรกฎาคม 2565) 
 

1. รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน 

-ไม่ม ี- 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที ่บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดการท่ี www.kwiam.com  

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

บริษัทได้มอบหมายให้ Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. เป�นผู้รับดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของ
กองทุน (Outsource) จึงอาจได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน 

ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ไม่พบว่ากองทุนมีการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไม่เป�นไปตาม

นโยบายการลงทุน 

 

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ี https://www.kwiam.com/th/disclosure  
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  
 

ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 16 กันยายน 2564 

นายวงศกร เหมพันธ์ ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน 28 มีนาคม 2565 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน 

2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ ์

3. นายจีชู หลิว 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ 

5. นายสุวัฒน์ ภักดีพัฒนพณิช 

6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศร ี

7. นายจิรศักดิ์ กีรตไิพบูลย ์

8. นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม 

9. นางสาวภัทรวรรณ ตรติานิภากุล 

10. นายวงศกร เหมพันธ์ (เริม่ปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี 28 มีนาคม 2565) 

http://www.kwiam.com/
https://www.kwiam.com/th/disclosure


 

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

         สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2565 ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสําคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้

ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารกองทุนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

กองทุนพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง

เวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้
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SP Audit Co., Ltd. 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัที่มีอยู ่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื่อ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ

ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหารกองทุน

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารกองทุนและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุน

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่
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SP Audit Co., Ltd. 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั

( นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2565 

19



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 376,552,585.53       444,505,894.95       

เงินฝากธนาคาร 5,748,328.16           7,222,884.91           

ลูกหนี�จากดอกเบี�ยและเงินปันผล 2,845,168.09           3,209,827.03           

สินทรัพยอื์�น 1,311,958.06           - 

รวมสินทรัพย์ 386,458,039.84       454,938,606.89       

หนี� สิน

เจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 1,838.92                   - 

หนี� สินอนุพนัธ์ 6 14,829,576.45         1,777,868.14           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 603,593.76               777,580.67              

หนี� สินอื�น 14,412.50                 21,026.59                

รวมหนี� สิน 15,449,421.63         2,576,475.40           

สินทรัพยสุ์ทธิ 371,008,618.21       452,362,131.49       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 331,159,433.05       382,354,658.96       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (44,350,177.63)        (37,026,190.05)        

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 84,199,362.79         107,033,662.58       

สินทรัพยสุ์ทธิ 371,008,618.21       452,362,131.49       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.2033                    11.8309                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ณ วนัสิ�นปี (หน่วย) 33,115,943.3054     38,235,465.8966     

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี� รีท

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2565

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 20



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

 จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

CapitaLand Integrated Commercial Trust 607,278                34,449,131.98      9.15                       

Ascendas Real Estate Investment Trust 474,594                36,986,780.99      9.82                       

SF Real Estate Investment Trust 258,000                3,870,660.48        1.03                       

CapitaLand Ascott Trust 85,600                  2,609,447.52        0.69                       

Dexus 21,608                  5,151,065.43        1.37                       

Goodman Group 11,094                  5,516,339.73        1.47                       

Suntec Real Estate Investment 271,900                11,459,965.07      3.04                       

Link Real Estate Investment Trust 247,463                75,121,705.69      19.95                     

Prosperity Real Estate Investment Trust 524,300                5,874,800.90        1.56                       

Keppel REIT 429,000                12,509,125.20      3.32                       

Frasers Centrepoint Trust 211,827                13,027,055.47      3.46                       

CapitaLand China Trust 135,700                4,280,591.36        1.14                       

Sunlight Real Estate Investment Trust 464,500                8,057,546.80        2.14                       

Mapletree Industrial Trust 272,215                19,555,021.85      5.19                       

Mapletree Pan Asia Commercial Trust 385,223                18,993,373.79      5.04                       

Fortune Real Estate Investment Trust 396,800                12,352,507.80      3.29                       

Frasers Logistics & Commercial Trust 578,684                21,015,465.00      5.58                       

CDL Hospitality Trusts 285,000                9,972,309.60        2.65                       

Charter Hall Group 17,269                  5,229,804.75        1.39                       

Centuria Industrial REIT 67,325                  5,200,557.33        1.38                       

Centuria Office REIT 93,288                  4,342,739.24        1.15                       

Digital Core REIT 118,500                3,599,810.78        0.96                       

Far East Hospitality Trust 451,400                7,598,226.61        2.02                       

Growthpoint Properties Australia Ltd 46,700                  4,383,787.84        1.16                       

Healthco Healthcare and Wellness REIT 87,000                  3,849,744.78        1.02                       

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี� รีท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

 จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี� รีท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2565

Keppel DC REIT 167,469                8,922,929.19        2.37                       

Lendlease Global Commercial REIT 485,838                10,624,839.81      2.82                       

Mapletree Logistics Trust 468,833                21,997,250.54      5.84                       

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 376,552,585.53    100.00 

รวมเงนิลงทุน 376,552,585.53    100.00 
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

 จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (หน่วย) (บาท)

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ

CapitaLand Integrated Commercial Trust 800,578               41,827,918.85      9.41                       

Ascendas Real Estate Investment Trust 557,194               42,245,958.75      9.51                       

SF Real Estate Investment Trust 313,000               5,729,352.95        1.29                       

CapitaLand Ascott Trust 97,600                 2,442,930.93        0.55                       

Dexus 27,208                 6,793,310.85        1.53                       

Goodman Group 14,494                 7,969,965.36        1.79                       

Suntec Real Estate Investment 258,600               9,174,988.36        2.06                       

Link Real Estate Investment Trust 303,200               95,233,852.62      21.43                     

Prosperity Real Estate Investment Trust 462,300               5,882,524.33        1.32                       

Keppel REIT 414,700               12,093,149.64      2.72                       

Frasers Centrepoint Trust 320,027               18,820,282.23      4.23                       

Sunlight Real Estate Investment Trust 354,500               7,133,399.31        1.61                       

Mapletree Industrial Trust 235,515               17,169,750.05      3.86                       

Mapletree Pan Asia Commercial Trust 419,923               22,041,825.46      4.96                       

Fortune Real Estate Investment Trust 430,900               15,374,191.41      3.46                       

Mapletree North Asia Commercial Trust 614,416               15,080,232.45      3.39                       

Frasers Logistics & Commercial Trust 660,984               24,415,109.72      5.49                       

CDL Hospitality Trusts 355,700               10,459,077.50      2.35                       

Charter Hall Group 22,169                 8,771,198.55        1.97                       

Centuria Industrial REIT 69,425                 6,458,124.55        1.45                       

Centuria Office REIT 96,188                 5,770,448.94        1.30                       

Far East Hospitality Trust 577,000               8,132,572.66        1.83                       

Keppel DC REIT 217,769               13,970,891.80      3.14                       

Lendlease Global Commercial REIT 340,600               7,242,305.53        1.63                       

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี� รีท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2564
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ

 จาํนวนหน่วย มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

 (หน่วย) (บาท)

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี� รีท

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2564

Mapletree Logistics Trust 559,610               28,694,064.31      6.46                       

Stockland Corporation Ltd 52,200                 5,578,467.84        1.26                       

รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 444,505,894.95    100.00 

รวมเงนิลงทุน 444,505,894.95    100.00 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 17,557,986.37        20,325,472.82        

รายไดด้อกเบี�ย 6,614.69                 2,503.51                 

รวมรายได้ 17,564,601.06        20,327,976.33        

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4 6,488,468.12          7,128,599.97          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 129,769.31             261,179.04             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 302,795.10             332,668.07             

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 75,672.00               120,192.00             

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 387,816.40             414,674.16             

รวมค่าใชจ่้าย 7,384,520.93          8,257,313.24          

รายไดสุ้ทธิ 10,180,080.13        12,070,663.09        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (9,390,302.29)         65,355,809.46        

รายการขาดทุนสุทธิจากสญัญาอนุพนัธ์ (24,859,655.71)       (2,488,370.65)         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 1,236,570.29          (18,803,070.10)       

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (33,013,387.71)       44,064,368.71        

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนหกัภาษีเงินได้ (22,833,307.58) 56,135,031.80

หกั : ภาษีเงินได้ (992.21)                   (263.00)                   

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (22,834,299.79) 56,134,768.80

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี� รีท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2565
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (22,834,299.79)       56,134,768.80        

การเพิ�มขึ�นของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 3,749,766.80          42,092,876.02        

การลดลงของทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (62,268,980.29)       (108,916,140.89)     

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (81,353,513.28)       (10,688,496.07)       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 452,362,131.49      463,050,627.56      

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 371,008,618.21      452,362,131.49      

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 38,235,465.8966    44,383,841.2062    

บวก :  หน่วยลงทุนที�ขายในระหวา่งปี 319,652.5036         3,754,237.8364      

หกั   :  หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหวา่งปี (5,439,175.0948)     (9,902,613.1460)     

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 33,115,943.3054    38,235,465.8966    

กองทุนเปิด เคดบับลวิไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี� รีท

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2565
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กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี ้รีท 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท 

กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท (“กองทุน”) ไดจ้ดทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 

ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) 

เป็นผูจ้ดัการกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน (เดิมธนาคารซิต้ี แบงก ์เอน็เอ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

- ชนิดสะสมมูลค่า  เหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนผ่านการเพ่ิมมูลค่าของหน่วยลงทุน

เป็นหลกั 

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  เหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมติั 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุน

หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน/ทรัสต์ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ท่ีประกอบ

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นตามความเหมาะสมสาํหรับสภาวะการณ์ของแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 สํานักงาน ก.ล.ต. ไดเ้ห็นชอบให้แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเก่ียวกบั เปล่ียนช่ือโครงการจดัการ

กองทุนรวม จากเดิมช่ือ “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต้ี รีท” เป็น “กองทุนเปิด เคดบับลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก 

พร็อพเพอร์ต้ี รีท” โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีว่าดว้ยการบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทาง

บญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมี

ความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะรับรู้ในวนัท่ีมีการตกลงกนั (Trade date) คือ

วนัท่ีกองทุนมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน  

กองทุนจะรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้

หน้ีสินอนุพนัธ์จะตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

กาํไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ี

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การตัดรายการ 

กองทุนตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน

หมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน  
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ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและคา้งรับในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กองทุนตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

ณ วนัท่ีตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน กองทุนตอ้งรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดั

รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.2 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กองทุนวดัมูลค่าสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินดว้ยราคายุติธรรม 

กองทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.3 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.4 ภาษีเงินได ้

กองทุนมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเฉพาะเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา

ร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

3.6 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนไดเ้สียของกองทุน ตั้งแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุน หรือมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายหรือตดัสินใจเพ่ือให้กองทุนบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีวางไว ้
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นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุน หรืออยูภ่ายใต้

อาํนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น

สาระสาํคญัของกองทุน 

3.7 บญัชีปรับสมดุล 

ส่วนหน่ึงของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของกาํไรสะสมที่ยงัไม่ได้

แบ่งสรร ณ วนัท่ีเกิดรายการถูกบนัทึกใน “บญัชีปรับสมดุล” 

3.8 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้ 

4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กองทุนมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัจดัการ บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหน่วยลงทุน

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และกองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการท่ีสําคญัดงักล่าว

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,488,468.12 7,128,599.97 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
    

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 495,556.69 616,481.90 
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5. ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซ้ือเงินลงทนุ 44,542,475.53 80,697,720.61 

ขายเงินลงทุน 103,105,482.66 152,880,834.31 

6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายติุธรรม 

สัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 250,561,570.00  -  14,829,576.45 
      

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนมีจาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 303,413,440.00  -  1,777,868.14 
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7. หน่วยลงทุนท่ีออกจาํหน่าย 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

     (หน่วย : หน่วย) 

 

  ชนิดสะสมมูลค่า  

ชนิดขายคนื 

หน่วยลงทนุอตัโนมติั 

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี   26,041,656.0185  12,193,809.8781 

หน่วยลงทนุท่ีขายในระหว่างปี   319,652.5036  -    

หน่วยลงทนุท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   (4,831,709.5805)  (607,465.5143) 

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี   21,529,598.9416  11,586,344.3638 
      

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)   241,216,218.46  129,792,399.75 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)   11.2039  11.2021 
      

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

     (หน่วย : หน่วย) 

 

  ชนิดสะสมมูลค่า  

ชนิดขายคนื 

หน่วยลงทนุอตัโนมติั 

หน่วยลงทนุ ณ วนัตน้ปี   31,957,629.4589  12,426,211.7473 

หน่วยลงทนุท่ีขายในระหว่างปี   3,181,717.8192  572,520.0172 

หน่วยลงทนุท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   (9,097,691.2596)  (804,921.8864) 

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี   26,041,656.0185  12,193,809.8781 
      

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)   308,113,134.80  144,248,996.69 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)   11.8315  11.8296 
      

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565  2564 

ชนิดสะสมมูลค่า (15,170,561.93)  39,302,530.07 

ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (7,663,737.86)  16,832,238.73 

รวม (22,834,299.79)  56,134,768.80 
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8. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

8.1 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

กองทุนวดัมูลค่ายติุธรรมโดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามระดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ี

ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ 376,552,585.53 - - 376,552,585.53 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย ์     

หน่วยลงทนุ 444,505,894.95 - - 444,505,894.95 

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับคาํนวณโดยใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ย 

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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8.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น

เคร่ืองมือทางการเงินได ้กองทุนมีความเส่ียงดา้นการให้เครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการ

เก็บหน้ี 

8.3 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 376,552,585.53 376,552,585.53 

เงินฝากธนาคาร 5,746,328.16 2,000.00 5,748,328.16 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล - 2,845,168.09 2,845,168.09 

สินทรัพยอ่ื์น - 1,311,958.06 1,311,958.06 

หน้ีสินทางการเงิน    

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน - 1,838.92 1,838.92 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - 14,829,576.45 14,829,576.45 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 603,593.76 603,593.76 

 

  



35 

 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับขึ้นลง ไม่มี  

 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 444,505,894.95 444,505,894.95 

เงินฝากธนาคาร 7,220,884.91 2,000.00 7,222,884.91 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียและเงินปันผล - 3,209,827.03 3,209,827.03 

หน้ีสินทางการเงิน    

หน้ีสินอนุพนัธ์ - 1,777,868.14 1,777,868.14 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 777,580.67 777,580.67 

8.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : หน่วย) 

รายการ เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) ลูกหน้ีจากเงินปันผล ลูกหน้ีอ่ืน 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1,316,523.54 24,241.86 - 

ดอลลาร์ฮ่องกง 22,455,308.25 364,999.87 - 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 8,827,580.88 19,369.99 49,492.91 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 97,762.50 - - 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : หน่วย) 

รายการ  เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) ลูกหน้ีจากเงินปันผล 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย  1,616,291.97 26,573.69 

ดอลลาร์ฮ่องกง  27,590,666.26 458,667.28 

ดอลลาร์สิงคโปร์  10,329,374.46 25,700.10 
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8.5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าชา้  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

วนัหยดุทาํการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอาจหยดุไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของ

ประเทศไทย ทาํใหก้องทุนอาจไดรั้บชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ล่าชา้ 

และส่งผลกระทบต่อการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอนัเกิดจากวนัหยุดทาํการของประเทศท่ี

กองทุนลงทุน คือ มีวนัหยุดทาํการไม่ตรงกบัวนัหยุดทาํการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าชา้

ในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

9. ภาระผกูพนั 

กองทุนมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

10. การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่  รายงานใหม่ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564     

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ -  120,192.00  120,192.00 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 534,866.16  (120,192.00)  414,674.16 

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน -  65,355,809.46  65,355,809.46 

รายการขาดทุนสุทธิจากสัญญาอนุพนัธ์ -  (2,488,370.65)  (2,488,370.65) 

รายการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ 

 

- 

 

(18,803,070.10) 

 

(18,803,070.10) 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทนุ (8,674,000.69)  8,674,000.69  - 

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุ 47,871,915.65  (47,871,915.65)  - 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากตราสารอนุพนัธ์ (18,846,680.20)  18,846,680.20  - 
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 (หน่วย : บาท) 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จดัประเภทใหม่  รายงานใหม่ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564     

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจาก 

   ตราสารอนุพนัธ์ 

 

26,061,901.92 

  

(26,061,901.92) 

  

- 

รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียน 139,602.68  (139,602.68)  - 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจาก 

   อตัราแลกเปล่ียน 

 

(2,488,370.65) 

  

2,488,370.65 

  

- 

11. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2565 
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