ี แปซฟ
ิ ิ ก พร็ อพเพอร์ต ี้ รีท (KWI APREIT)
กองทุนเปิ ด เคด ับบลิวไอ เอเชย

ข ้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

่ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ต ี้ รีท (MN-APREIT)
เดิมชือ

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
นโยบายการลงทุน:
กองทุนเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs ทีจ
่ ดทะเบียน
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ทอ
ซือ
ี่ ยูใ่ นแถบภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชีไม่
ิ สุทธิของกองทุน โดยผู ้จัดการกองทุนจะ
น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
พิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะในการปรับสัดส่วนการลงทุน
ิ สุทธิของกองทุน สําหรับการ
ได ้ตัง้ แต่ร ้อยละ 0 ถึงร ้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สน
ลงทุนในต่างประเทศ

มูลค่าโครงการ:
5,000 ล ้านบาท

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน:
4 สิงหาคม 2560

อายุโครงการ:
ไม่กําหนด

่ งกองทุน:
ระด ับความเสีย
่ งสูงมาก
ระดับ 8 : เสีย

AIMC Category Performance Report:
Fund of Property fund - Foreign

่ ง:
ความเสีย

Market, Credit, Exchange Rate, Liquidity,
Country&Politcal, Repatriation and Derivative Risks

ผูร้ ับดําเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource):
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด
ได ้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

Bloomberg Ticker:
KWI APREIT-A : MNAPRTA:TB
KWI APREIT-R : MNAPRTR:TB

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มน
ี โยบายการจ่ายปั นผล
การขายคืนหน่วยลงทุนอ ัตโนม ัติเฉพาะ KWI APREIT-R: ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้

31/05/2565

มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน (บาท)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

KWI APREIT-A

241,527,910.56

11.2174

KWI APREIT-R

132,630,626.94

11.2156

ส ัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน
ิ สุทธิ)
เงินฝาก
ธนาคาร
1.56%

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตงแต่
ั้
ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น

ิ และ
ทรัพย์สน
ิ อืน
หนีส
้ น
่
-1.14%
หน่วยลงทุน/
Trust
99.58%

KWI APREIT-A
KWI APREIT-R
Benchmark

กลุม
่ สินทร ัพย์ในพอร์ตการลงทุน

(%NAV)

หน่วยลงทุน/ทรัสต์
เงินฝากธนาคาร

99.58%

ทรัพย์สน
้ น
่
ิ และหนีส
ิ อืน

-1.14%

1.56%

รวมทงสิ
ั้ น
้

ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุน (%)

รายชือ
่ งทุน
่ หล ักทร ัพย์ 5 อ ันด ับแรกทีล

100.00%

Country

(%NAV)

Link Real Estate Investment Trust

Hong Kong

21.35%

CapitaLand Integrated Commercial Trust

Singapore

10.40%

Ascendas Real Estate Investment Trust

Singapore

9.04%

Frasers Logistics & Commercial Trust

Singapore

5.51%

2.41

Mapletree Logistics Trust

Singapore

ตงแต่
ั้
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

KWI APREIT-A

-3.09

2.97

-1.45

-0.97

-1.58

N/A

N/A

2.41

Standard Deviation
ของกองทุน

11.99

12.28

11.36

10.78

17.42

N/A

N/A

14.73

KWI APREIT-R

-3.09

2.97

-1.45

-0.97

-1.58

N/A

N/A

Standard Deviation
ของกองทุน

11.99

12.28

11.36

10.78

17.42

N/A

N/A

14.73

รวมทงสิ
ั้ น
้

เกณฑ์มาตรฐาน^

0.52

7.21

1.93

7.11

2.05

N/A

N/A

5.60

้ คืน และสบเปลี
ั
การเสนอขาย ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุน

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

10.10

10.65

9.60

9.82

15.89

N/A

N/A

13.66

ผลการดําเนินงานตามปี ปฏิทน
ิ (%)
2560*

2561

2562

2563

2564

2565**

KWI APREIT-A

7.25

-0.89

11.53

-5.64

3.51

-3.09

Standard Deviation
ของกองทุน

5.67

9.61

9.78

26.04

10.55

11.99

KWI APREIT-R

7.24

-0.90

11.52

-5.64

3.51

-3.09

Standard Deviation
ของกองทุน

5.67

9.61

9.78

26.04

10.55

11.99

เกณฑ์มาตรฐาน^

8.96

1.19

10.30

-6.54

13.86

0.52

Standard Deviation
ของเกณฑ์มาตรฐาน

6.05

9.52

9.74

23.69

9.72

10.10

*ผลการดําเนินงานตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนถึงวันทําการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ (4 ส.ค. - 31 ธ.ค. 60)
**แสดงผลการดําเนินงานตัง้ แต่ต ้นปี ถงึ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
^S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็ นดัชนีทใี่ ช ้วัดผลการดําเนินงานในกลุม
่ อสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศ
ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต ้หวันและไทย โดยปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพือ
่ คํานวณผลตอบแทนเทียบเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
การนํ าเสนอผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน
้ จริงในช่วงเวลาตํ่ากว่า 1 ปี ห ้ามแปลงเป็ นอัตราเฉลีย
่ ต่อปี (Annualized Return)
ทีม
่ า: Morningstar
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การเสนอขาย:
้ คืน/ส ับเปลีย
การร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน:

5.13%
51.43%

้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
ทุกวันทําการซือ
้ ขายก่อนเวลา 15.30 น.
ทุกวันทําการซือ

้ /ขายคืน/สับเปลีย
(ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทําการซือ
่ นหน่วยลงทุนได ้ที่
www.kwiam.com)

้ ขนตํ
มูลค่าสง่ ั ซือ
้ั า
่ ครงแรก:
ั้
1,000 บาท
้ ขนตํ
มูลค่าสง่ ั ซือ
้ั า
่ ครงถ
ั้ ัดไป:
ไม่กําหนด
มูลค่าขนตํ
ั้ า
่ การสง่ ั ขายคืน:
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขนตํ
ั้ า
่ :
ไม่กําหนด
ระยะเวลาการร ับเงินค่าขายคืน:
5 วันทําการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันทีค
่ ํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียมทงั้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
จัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค
่ ํานวณ)
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ: ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ขัน
้ ตํ่า 0.06% ต่อปี โดยมีขน
ั ้ ตํ่า 32,100 บาทต่อเดือน*
(*ปั จจุบันยกเว ้นค่าธรรมเนียมขัน
้ ตํ่ารายเดือน)

[ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์เพิม
่ เติมได ้
้ วนส่วนรายละเอียดโครงการ]
จากหนังสือชีช

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปั จจุบันเก็บ 0.08%)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
้ คืน: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการขาย: ≤ 1.50%
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
่ น*: ไม่ม ี (แต่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ด ้วย)
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว ้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการ

สับเปลีย
่ นระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

@ สงวนลิขสิทธิ� 2022 บริษัท มอร์นงิ่ สตาร์ รีเสิรช
์ ประเทศไทย ข ้อมูลนี้ (1) เป็ นกรรมสิทธิข
� องบริษัทมอร์นงิ่ สตาร์ และ/หรือ ผู ้ให ้บริการข ้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิใ� นการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิท
� จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อความ
ถูกต ้อง ครบถ ้วน และความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ทุกกรณีจากการนํ าข ้อมูลไปใช ้อ ้างอิง ผลการดําเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุม
่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
จึงอาจมีความเสีย
่ ก
ี ารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปทีม
โปรดทําความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ นไข ผลตอบแทนและความเสีย
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทําให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้
่ งจากอัตราแลกเปลีย
 www.kwiam.com  E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com  Tel. (66) 2844-0123  Fax. (66) 2129-5921

ข้อมูลพอร์ตการลงทุน/ Portfolio Characteristics
Outsource's Commentary for Foreign REITs*
Market Review

Global equity markets recovered in March, with major Asia ex-Japan REITs1
markets closing in positive territory amidst bargain hunting and hopes for a
timely Russia-Ukraine ceasefire. During the month, the US Federal Reserve
Board (Fed) delivered on the well-telegraphed 25 basis points (bps) interest
rate hike, and the Fed Chairman Jerome Powell allayed concerns over the risk
of a US recession and declared the economy strong enough to withstand
tighter monetary policy.
Australia REITs (A-REITs) trailed regional peers and broader Australia equities
in March. Performance was considered resilient in view of a significant 70 bps
increase in the 10-year bond yield. Industrial REITs outperformed on news
reports of potential real estate transactions ie one company receiving an offer
of more than 21 billion euros for its portfolio of European logistics warehouses.
The deal, if confirmed, is an endorsement of the continued interest in global
logistics real estate even in the face of higher interest rates and global
volatility.

As of 31 May 2022

Fund Review

The Fund rose 5.54% against the benchmark2 return of 6.51%. Stock selection
in Singapore contributed towards the Fund’s positive returns, while FX hedging
losses were the main contributor towards the relative underperformance
against the benchmark.

21.35
10.40
9.04
5.51
5.13
4.58
4.51
3.31
3.29
3.25

%

Country Allocation*
Singapore
Hong Kong
Australia
Cash

Hong Kong REITs (H-REITs) lagged the region in performance, with gains led
by an index heavyweight which managed to rebound off recent lows as
investors sought refuge in its defensive qualities, with growth driven by recent
overseas acquisitions. Hong Kong authorities aim to ease social distancing
measures from 21 April and will further relax its tight border controls. A retail
landlord underperformed the market, as investors were surprised by a cut in its
FY21 dividend payout ratio to conserve cash.
Singapore REITs (S-REITs) enjoyed a good run in March as the Singapore
government took bold steps to reduce international and domestic COVID-19
restrictions. Social mobility is relaxed further with group gatherings expanded
to 10 from 5, and alcohol consumption at dining establishments extended
beyond 10:30pm. All vaccinated travelers will be granted quarantine-free entry
into Singapore, with daily quotas removed. The land borders between
Malaysia and Singapore will also fully reopen, allowing Malaysians to enter
Singapore freely, which could help to ease labour shortage issues. On the
back of these developments, hospitality REITs were the biggest outperformers
in the month while Central Business District (CBD) landlords also fared well,
with more workers allowed back in the office.

%

Top 10 Holdings^

Link Real Estate Investment Trust
CapitaLand Integrated Commercial Trust
Ascendas Real Estate Investment Trust
Frasers Logistics & Commercial Trust
Mapletree Logistics Trust
Mapletree Commercial Trust
Mapletree Industrial Trust
Frasers Centrepoint Trust
Keppel REIT
Fortune Real Estate Investment Trust

59.95
28.96
9.79
1.30

Total

100.00

%

Sector Allocation*
Retail REITs
Industrial REITs
Diversified REITs
Office REITs
Hotel & Resort REITs
Specialized REITs
Healthcare REITs
Cash
Total

45.16
28.07
9.27
7.82
4.30
3.12
0.97
1.30
100.00

Market Outlook and Strategy

The protracted situation in Ukraine complicates arguments for aggressive US
interest rate tightening campaigns to tackle the fastest inflation growth in four
decades, even as risks to economic growth mount. Investor risk-on sentiment
is likely to be kept in check as the Fed is facing an arduous task of securing a
soft landing and keeping inflation in check. In Asia (excluding China and Hong
Kong), the synchronized reopening theme continues to play out and helps to
instill confidence for better rental rates, as well as the occupancy outlook for
the Asia-centric REITs. The certainty and visibility of income from REITs
continue to appeal to investors, especially in times of heightened volatility
across both fixed income and equity markets.

Download
Summary Prospectus

All information sources are from Manulife Investment Management and
Bloomberg, as of 31 May 2022, unless otherwise stated.
1 Represented by FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan REIT Index and sub-indices.
2 The official benchmark is S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index.

KWI APREIT-A

Source: *Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. Based on off-shore investment portion only./ ^King Wai Asset Management (Asia) Company Limited
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุม
่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
จึงอาจมีความเสีย
� ก
ี ารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
� งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั�วไปทีม
โปรดทําความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
� นไข ผลตอบแทนและความเสีย
� งก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเ� กีย
� วข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได ้เป็ นสิง� ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
� งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
� น ซึง� อาจทําให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตํ�ากว่าเงินลงทุนเริม
� แรกได ้
� งจากอัตราแลกเปลีย
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