
 

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

31/05/2565 สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ
KWI APREIT-A
KWI APREIT-R

กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบจากเงนิลงทนุ  100 บาท ต ัง้แตว่นัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ

กลุม่สนิทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุ (%NAV)
หน่วยลงทนุ/ทรัสต์ 99.58%
เงนิฝากธนาคาร 1.56%

ทรัพยส์นิและหนีส้นิอืน่ -1.14%

รวมท ัง้ส ิน้         100.00%
ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ (%) รายชือ่หลกัทรพัย  ์5 อนัดบัแรกทีล่งทนุ

Country (%NAV)
Link Real Estate Investment Trust Hong Kong 21.35%

KWI APREIT-A -3.09 2.97 -1.45 -0.97 -1.58 N/A N/A 2.41 CapitaLand Integrated Commercial Trust Singapore 10.40%
Ascendas Real Estate Investment Trust Singapore 9.04%
Frasers Logistics & Commercial Trust Singapore 5.51%

KWI APREIT-R -3.09 2.97 -1.45 -0.97 -1.58 N/A N/A 2.41 Mapletree Logistics Trust Singapore 5.13%
รวมท ัง้ส ิน้         51.43%

เกณฑม์าตรฐาน^ 0.52 7.21 1.93 7.11 2.05 N/A N/A 5.60

ผลการดําเนนิงานตามปีปฏทินิ (%) 

KWI APREIT-A 7.25 -0.89 11.53 -5.64 3.51 -3.09

KWI APREIT-R 7.24 -0.90 11.52 -5.64 3.51 -3.09

เกณฑม์าตรฐาน^ 8.96 1.19 10.30 -6.54 13.86 0.52

*ผลการดําเนนิงานตัง้แตว่ันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุถงึวันทําการสดุทา้ยของปีปฏทินิ  (4 ส.ค. - 31 ธ.ค. 60)
**แสดงผลการดําเนนิงานตัง้แตต่น้ปีถงึวันที่  31 พฤษภาคม 2565

การนําเสนอผลการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาตํ่ากวา่  1 ปี หา้มแปลงเป็นอัตราเฉลีย่ตอ่ปี (Annualized Return)

ทีม่า: Morningstar

13.66

14.73

9.74

^S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนทีีใ่ชว้ัดผลการดําเนนิงานในกลุม่อสังหารมิทรัพย์/ REITs ในประเทศ
ฮอ่งกง มาเลเซยี สงิคโปร ์ไตห้วันและไทย  โดยปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเทยีบเป็นสกลุเงนิบาท  ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ

23.69 9.72 10.10

2564 2565**

10.55 11.99

9.78 26.04 10.55 11.99

 www.kwiam.com     E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com   Tel. (66) 2844-0123     Fax. (66) 2129-5921

@ สงวนลขิสทิธิ� 2022 บรษัิท มอรน์ิง่สตาร ์รเีสริช์ ประเทศไทย ขอ้มลูนี ้(1) เป็นกรรมสทิธิ�ของบรษัิทมอรน์ิง่สตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) ขอสงวนสทิธิ�ในการลอกเลยีน หรอืเผยแพร ่(3) ขอสงวนสทิธิ�ทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีจากการนําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต

Standard Deviation
ของกองทนุ

Standard Deviation
ของเกณฑม์าตรฐาน

5.67

6.05

9.61

9.52

กองทนุมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย์  (Property Sector Fund) 
จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผันผวนของราคาสงูกวา่กองทนุรวมทั่วไปทีม่กีารกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม

โปรดทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ  มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น  ซึง่อาจทําใหไ้ดร้ับเงนิคนืสงูกวา่หรอืตํ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

Standard Deviation
ของกองทนุ

2560*

5.67

25632561

Standard Deviation
ของกองทนุ

ต ัง้แต่
ตน้ปี 3 เดอืน

Standard Deviation
ของเกณฑม์าตรฐาน 10.10 10.65 9.60 9.82

Standard Deviation
ของกองทนุ

15.89 N/A N/A

11.99 12.28 11.36 10.78

9.61

2562

9.78 26.04

6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)
11.2174
11.2156

N/A N/A

10 ปี ต ัง้แต่
จดัต ัง้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (บาท)
241,527,910.56                                                    
132,630,626.94                                                    

11.99 12.28 11.36 10.78 17.42

17.42 N/A N/A 14.73

กองทนุเปิด เคดบับลวิไอ เอเชยี แปซฟิิก พร็อพเพอรต์ ี ้รที (KWI APREIT)
เดมิชือ่ กองทนุเปิด แมนูไลฟ์ เอเชยี แปซฟิิก พร็อพเพอรต์ี ้รที (MN-APREIT) 

คา่ธรรมเนยีมท ัง้ 2 ชนดิหนว่ยลงทนุ (รวม VAT)
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ
(% ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีมการ
จัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วันทีคํ่านวณ)
คา่ธรรมเนยีมการจดัการ: ไมเ่กนิ 1.61% ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน:์ 
ขัน้ต่ํา 0.06% ตอ่ปี โดยมขีัน้ต่ํา 32,100 บาทตอ่เดอืน* 
(*ปัจจุบันยกเวน้คา่ธรรมเนยีมขัน้ต่ํารายเดอืน)
[ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดรูายละเอยีดอตัราการเก็บคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนเ์พิม่เตมิได ้
จากหนังสอืชีช้วนสว่นรายละเอยีดโครงการ]
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน: ไมเ่กนิ 0.11% ตอ่ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.08%)

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
คา่ธรรมเนยีมการขาย: ≤ 1.50%    คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื: ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น*: ไมม่ี (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ
ดว้ย)
*บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขาย เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการ
สบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายในกองทนุนี้
คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ย: ไมเ่กนิ 200 บาทตอ่รายการ

การเสนอขาย รบัซือ้คนื และสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
การเสนอขาย: ทกุวันทําการซือ้ขายกอ่นเวลา 15.30 น.
การรบัซือ้คนื/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ: ทกุวันทําการซือ้ขายกอ่นเวลา 15.30 น.
(ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแสดงวนัทําการซือ้/ขายคนื/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไดท้ี ่
www.kwiam.com)
มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้แรก: 1,000 บาท
มลูคา่ส ัง่ซือ้ข ัน้ตํา่คร ัง้ถดัไป: ไมกํ่าหนด
มลูคา่ข ัน้ตํา่การส ัง่ขายคนื: ไมกํ่าหนด
ยอดคงเหลอืข ัน้ตํา่: ไมกํ่าหนด
ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื:
5 วันทําการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีคํ่านวณมลูคา่หน่วยลงทนุ (T+5)

KWI APREIT-A
KWI APREIT-R
Benchmark

หน่วยลงทนุ/ 
Trust

99.58%

เงนิฝาก
ธนาคาร
1.56%

ทรัพยส์นิและ
หนีส้นิอืน่
-1.14%

วนัทีจ่ดทะเบยีน:             
4 สงิหาคม 2560                               

AIMC Category Performance Report:
Fund of Property fund - Foreign

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

นโยบายการลงทนุ:
กองทนุเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุอสังหารมิทรัพย ์/ REITs ทีจ่ดทะเบยีน
ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นแถบภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยผูจั้ดการกองทนุจะ
พจิารณาจากความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะในการปรับสัดสว่นการลงทนุ
ไดตั้ง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ สําหรับการ
ลงทนุในตา่งประเทศ 

ผูร้บัดําเนนิการงานลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ (Outsource):  
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.

ประเภทกองทนุ:                                                                                                               
กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds ทีเ่นน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย/์REITs โดยมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนดิ
ไดแ้ก ่1) ชนดิสะสมมลูคา่ และ 2) ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัติ

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล:   ไมม่นีโยบายการจ่ายปันผล              

การขายคนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัเิฉพาะ KWI APREIT-R:  ไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้

มลูคา่โครงการ:               อายโุครงการ:                                      
5,000 ลา้นบาท ไมกํ่าหนด

ระดบัความเสีย่งกองทนุ:             
ระดับ 8 : เสีย่งสงูมาก     

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

ผูด้แูลผลประโยชน:์                                
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ:   
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน)



 

ขอ้มลูพอรต์การลงทนุ/ Portfolio Characteristics

Outsource's Commentary for Foreign REITs* Top 10 Holdings^ %
Link Real Estate Investment Trust 21.35         
CapitaLand Integrated Commercial Trust 10.40         
Ascendas Real Estate Investment Trust 9.04           
Frasers Logistics & Commercial Trust 5.51           
Mapletree Logistics Trust 5.13           
Mapletree Commercial Trust 4.58           
Mapletree Industrial Trust 4.51           
Frasers Centrepoint Trust 3.31           
Keppel REIT 3.29           
Fortune Real Estate Investment Trust 3.25           

Country Allocation* %

Singapore 59.95
Hong Kong 28.96
Australia 9.79
Cash 1.30

Total 100.00

Sector Allocation* %

Retail REITs 45.16
Industrial REITs 28.07
Diversified REITs 9.27
Office REITs 7.82
Hotel & Resort REITs 4.30
Specialized REITs 3.12
Healthcare REITs 0.97
Cash 1.30
Total 100.00

Source: *Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. Based on off-shore investment portion only./ ^King Wai Asset Management (Asia) Company Limited
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โปรดทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทนและความเสี�ยงกอ่นตัดสนิใจลงทนุ
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

กองทนุมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Sector Fund) 
จงึอาจมคีวามเสี�ยงและความผันผวนของราคาสงูกวา่กองทนุรวมทั�วไปที�มกีารกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม

การลงทนุในกองทนุรวมที�ลงทนุในตา่งประเทศมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งอาจทําใหไ้ดร้ับเงนิคนืสงูกวา่หรอืตํ�ากวา่เงนิลงทนุเริ�มแรกได ้ 

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.

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. 

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.  

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. 

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. 
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