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P a g e  1 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
            กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
 
  บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน  
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
 
                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) 

 กองทุนรวม 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

KT-PIF-A 29 ก.ค.2559 10.9847 -10.43% -7.05% -9.41% -12.60% -7.28% 1.43% N/A 1.51%
Benchmark - - -7.22% -6.68% -6.78% -9.29% -4.58% 2.26% N/A 2.99%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน - - 8.49% 9.46% 8.69% 8.15% 13.33% 10.81% N/A 9.92% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด - - 8.61% 9.14% 8.67% 8.33% 14.69% 11.92% N/A 10.81% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT 
TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน  
โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันท่ี 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-PIF-A N/A N/A N/A N/A -2.77% 6.98% 6.89% 22.22% -9.84% 0.10% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A -1.72% 11.29% 2.52% 20.88% -11.76% 8.71% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 6.85% 3.97% 4.44% 6.49% 19.98% 7.73% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A 5.28% 3.58% 4.83% 7.74% 22.19% 8.44% 
* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน  
โดย Benchmark ตั ้งแต่จัดตั ้งกองทุน ถึง วันที ่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait 
times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ี
แปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 
 
 



 

P a g e  3 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน 

KT-PIF-D* 29 ก.ค.2559 8.1609 -10.43% -7.05% -9.41% -12.60% -7.27% 1.43% N/A 1.51%
Benchmark - - -7.22% -6.68% -6.78% -9.29% -4.58% 2.26% N/A 2.99%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน - - 8.49% 9.46% 8.69% 8.15% 13.33% 10.81% N/A 9.92% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด - - 8.61% 9.14% 8.67% 8.33% 14.69% 11.92% N/A 10.81% 

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.1 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน  
โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็น
สกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-PIF-D* N/A N/A N/A N/A -2.77% 6.98% 6.88% 22.21% -9.84% 0.10%

Benchmark N/A N/A N/A N/A -1.72% 11.29% 2.52% 20.88% -
11.76% 8.71% 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน N/A N/A N/A N/A 6.85% 3.97% 4.45% 6.49% 19.98% 7.73% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A 5.28% 3.58% 4.83% 7.74% 22.19% 8.44%
ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
*กองทุนจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.1 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน  
โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR 
Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure  TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 

กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน 

KT-PIF-I 30 มิ.ย.2564 9.5763 -9.68% -6.81% -8.96% -11.72% N/A N/A N/A -7.61%
Benchmark - - -7.22% -6.68% -6.78% -9.29% N/A N/A N/A -3.93%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน - - 8.49% 9.46% 8.69% 8.14% N/A N/A N/A 7.89% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด - - 8.61% 9.14% 8.67% 8.33% N/A N/A N/A 8.26% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-PIF-I N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.42%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.15%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.82% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.67%
* ผลการดําเนินงานปี 2564 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพ่ือการออม) 

กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน 

KT-PIF-SSF 2 ก.ค.2563 9.2540 -10.44% -7.07% -9.43% -12.63% N/A N/A N/A -5.49%
Benchmark - - -7.22% -6.68% -6.78% -9.29% N/A N/A N/A 0.17%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน - - 8.49% 9.47% 8.69% 8.15% N/A N/A N/A 8.18% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด - - 8.61% 9.14% 8.67% 8.33% N/A N/A N/A 8.83% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT 
TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-PIF-SSF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.22% 0.08%
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.46% 8.71%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.58% 7.73% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.92% 8.44%
* ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ กองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของ  

( fund's direct expenses)  หน่วย : พันบาท   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  13,367.78  0.48 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  450.42  0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  7,507.06  0.27 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  414.05  0.01 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  47.64  0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  21,786.95  0.78 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของ  

( fund's direct expenses)  หน่วย : พันบาท   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ              12,573.86  0.48 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                   423.67  0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                7,061.22  0.27 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร                   389.47  0.01 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**                    44.81  0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***             20,493.03  0.78 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของ  

( fund's direct expenses)  หน่วย : พันบาท   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                1,407.30  0.24 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                    94.83  0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                    48.45  0.01 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร                    87.21  0.01 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**                    10.03  0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***               1,647.82  0.30 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 
 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพ่ือการออม) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  จํานวนเงิน   ร้อยละของ  

( fund's direct expenses)  หน่วย : พันบาท   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 208.80  0.48  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7.04  0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 117.26  0.27  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6.46  0.01  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ** 0.74  0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 340.30  0.78  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

อันดับ ชื่อ  ค่านายหน้า 
(บาท) 

 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า 

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED  1,530,544.56  55.10% 

2 DBS Vickers Securities ( singapor) Pte.ltd  239,148.28  8.61% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 219,137.00  7.89%

4 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 128,549.31  4.63%

5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 107,846.13  3.88%

6 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 82,900.49  2.98%

7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  81,865.00  2.95% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)  79,968.48  2.88% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 55,491.99  2.00%

10 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 48,291.53  1.74%
 อ่ืน ๆ 204,133.29  7.35%

รวม       2,777,876.06 100.00%
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
PTR = 13.66% 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-PIF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   2,574,449,294.47 49.76 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์                        587,144,051.52        11.35 
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์                     1,493,147,257.95       28.86 
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน                       494,157,985.00         9.55 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   2,398,764,270.77 46.37 
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์                                 2,398,764,270.77       46.37 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -78,704,361.24 -1.52 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา 
             -   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -132,382.61 0.00 
             -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         -767,309.00 -0.01 
             -   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -4,024,411.46 -0.08 
             -   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -73,780,258.17 -1.43 
 อื่นๆ   279,231,947.27 5.39 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                       425,096,269.89        8.21 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                           64,752,356.49         1.25 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สนิอ่ืนๆ                        -210,616,679.11       -4.07 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,173,741,149.75 100.00 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
กลุ่มของตราสาร        มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณชิย์  320,817,696.98 4.25 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00%          NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
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มูลค่า ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

ประเภท ผู้ออก 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  69,140,400.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง  60,171,051.20
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  369,301,532.22
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  88,531,068.10
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ CAPITALAND RETAIL  32,236,871.77
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Keppel-KBS US REIT  37,699,002.18
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ KEPPEL REIT MGT LTD.  91,802,092.27
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ KDCRM  70,166,320.24
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ KBS US PRIM PM  21,296,508.87
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ INET REIT MANAGEMENT  102,673,150.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Frasers Logistics & Industrial Asset Management  209,229,848.15
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Digital Core REIT Management  8,234,866.50
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Industrial Trust Management  152,336,081.29
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ CapitaLand LTD.  445,415,440.61
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ CapitaLand LTD.  102,725,519.06
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ CAPITAL LAND INTEGRA  375,313,471.82
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ARA TRUST MANAGEMENT  50,613,935.38
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Frasers Centrepoint  Asset Management Ltd  181,232,097.14
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์  73,389,030.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์  48,727,667.75
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์  350,122,434.50
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)  321,888,580.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ LENDLEASE GOLBAL TRU  140,574,872.92
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์  105,339,473.60
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ M&C REIT MANAGEMENT  64,952,644.80
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์  301,432,904.20
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์  100,793,740.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. เอสซีซีพี รีทส์  14,632,080.00
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หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ S REIT MANAGEMENT  16,546,950.00
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ MPACTML  168,616,289.21
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Logistics Trust Management  246,318,408.56
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์  57,601,247.90
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  263,865,600.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  75,051,585.00
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  155,240,800.00
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์งูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรท่ีทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกวา่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

  
(บาท) 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,751,202,318.71 บาท) 4,969,431,688.02
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  442,835,008.39
ลูกหนี้   

     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  5,016,865.33 
     จากการขายเงินลงทุน (TSD)  45,778,637.77

รวมสินทรัพย์  5,463,062,199.51

หนี้สิน   

ปรับมูลค่าเงินท่ีต้องจ่ายสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า          78,704,361.24  
เจ้าหนี้   

     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  203,453,738.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  7,162,950.20

หนี้สินรวม  289,321,049.76

สินทรัพย์สุทธิ  5,173,741,149.75

สินทรัพย์สุทธิ :   

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  5,502,145,408.79
กําไรสะสม      (1,521,900,345.02) 
บัญชีปรับสมดุลย์       1,193,496,085.98  

สินทรัพย์สุทธิ   5,173,741,149.75

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 550,214,540.7003
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)  9.4030

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคํานวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน  
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน NAV จํานวนหน่วยลงทุน มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)   2,534,839,430.76   230,759,384.6689                  10.9847  
ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)   2,415,019,058.04   295,922,420.2552                    8.1609  
ชนิดเพ่ือการออม (CLASS SSF)        42,371,582.27      4,578,723.0504                     9.2540  
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (CLASS I)      181,511,078.68     18,954,012.7258                    9.5763  



 

P a g e  17 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

  
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้เงินปันผล  168,873,074.01
รายได้ดอกเบี้ย  52,134.87

รายได้ท้ังสิ้น  168,925,208.88

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  27,557,732.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  975,959.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  14,733,989.31
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  60,336.54
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  3,782,386.26

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  47,110,404.14

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  121,814,804.74

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น - จากเงินลงทุน       (297,705,815.21) 
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน          67,951,281.73  
     รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)        335,045,054.09  
     รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)       (814,390,319.15) 

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน       (709,099,798.54) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย       (587,284,993.80) 

การเพ่ิมขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)   (270,186,031.89)

ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)   (253,566,446.95)

ชนิดเพ่ือการออม (CLASS SSF)   (4,300,318.92)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (CLASS I)   (59,232,196.04)
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

      (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย / 
เงินปนัผล
ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

(%)

วันครบ 
กําหนด 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทนุ   

   หน่วยลงทนุ    

      บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์    

         AIMIRT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอ
ไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

4,840,441.00 60,431,204.74 0.00 57,601,247.90  1.16%   

      รวม บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์ 4,840,441.00 60,431,204.74 0.00 57,601,247.90  1.16%  
      ARA TRUST MANAGEMENT    

         SUNSP        - Suntec Real Estate 
Investment Trust 

1,459,800.00 56,739,984.48 0.00 50,613,935.38  1.02%   

      รวม ARA TRUST MANAGEMENT 1,459,800.00 56,739,984.48 0.00 50,613,935.38  1.02%  
      บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท ์    

         BAREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 

9,785,800.00 97,858,000.00 0.00 100,793,740.00  2.03%   

      รวม บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท ์ 9,785,800.00 97,858,000.00 0.00 100,793,740.00  2.03%  
      บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง    

         FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 

4,424,342.00 107,128,503.52 0.00 60,171,051.20  1.21%   

      รวม บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง 

4,424,342.00 107,128,503.52 0.00 60,171,051.20  1.21%     

      BHIRAJ REIT MANAGEMENT CO.,LTD.    

         BOFFICE - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

6,287,441.00 76,644,689.82 0.00 48,727,667.75  0.98%   

      รวม BHIRAJ REIT MANAGEMENT 
CO.,LTD. 

6,287,441.00 76,644,689.82 0.00 48,727,667.75  0.98%     

      CapitaLand LTD.    

         CLASSP - CLASSP : Capitaland Ascott 
Trust 

4,002,100.00 109,767,992.84 0.00 102,725,519.06  2.07%   

      รวม CapitaLand LTD. 4,002,100.00 109,767,992.84 0.00 102,725,519.06  2.07%     
      CAPITAL LAND INTEGRA    

         CICTSP - CapitaLand Integrated 
Commercial Trust 

7,427,613.00 373,867,488.76 0.00 375,313,471.82  7.55%   

      รวม CAPITAL LAND INTEGRA 7,427,613.00 373,867,488.76 0.00 375,313,471.82  7.55%  
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

      (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าที่ตราไว้/
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย / 
เงินปนัผล
ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

(%)

วันครบ 
กําหนด 

      บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จํากัด    

         CPNREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

18,925,537.00 407,570,921.29 0.00 350,122,434.50  7.05%   

      รวม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด 18,925,537.00 407,570,921.29 0.00 350,122,434.50  7.05%   
      CAPITALAND RETAIL    

         CLCTSP - CLCT SP EQUITY ; 
CapitaLand China Trust 

1,236,500.00 36,428,554.08 0.00 32,236,871.77  0.65%   

      รวม CAPITALAND RETAIL 1,236,500.00 36,428,554.08 0.00 32,236,871.77  0.65%     
      Digital Core REIT Management    

         DCREITSP - DCREIT SP EQUITY : Digital 
Core REIT Management 

433,300.00 12,268,725.73 0.00 8,234,866.50  0.17%   

      รวม Digital Core REIT Management 433,300.00 12,268,725.73 0.00 8,234,866.50  0.17%   
      Frasers Centrepoint  Asset Management Ltd   

         FCTSP - Frasers Centrepoint Trust : SSE 3,241,789.00 184,247,343.67 0.00 181,232,097.14  3.65% 
      รวม Frasers Centrepoint  Asset 
Management Ltd 

3,241,789.00 184,247,343.67 0.00 181,232,097.14  3.65%     

      FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ASSET   

         FLT - FRASERS LOGISTICS & 
INDUSTRIAL TRUST 

7,076,914.00 235,928,063.63 0.00 209,229,848.15  4.21%   

      รวม FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL 
ASSET 

7,076,914.00 235,928,063.63 0.00 209,229,848.15  4.21%     

      บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย)   

         FTREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

32,188,858.00 438,788,508.23 0.00 321,888,580.00  6.48%   

      รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลด้ิงส์ 
(ประเทศไทย) 

32,188,858.00 438,788,508.23 0.00 321,888,580.00  6.48%     

      INET REIT MANAGEMENT    

         INETREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 

8,928,100.00 89,281,000.00 0.00 102,673,150.00  2.07%   

      รวม INET REIT MANAGEMENT 8,928,100.00 89,281,000.00 0.00 102,673,150.00  2.07%     
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรงุไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

        (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

(%)

วันครบ 
กําหนด 

      บลจ. กสิกรไทย     

         IMPACT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

5,761,700.00  99,530,438.40 0.00 69,140,400.00  1.39%   

      รวม บลจ. กสิกรไทย 5,761,700.00  99,530,438.40 0.00 69,140,400.00  1.39%   
      KBS US PRIM PM     

         PRIME - Prime US REIT 1,192,100.00  30,543,722.84 0.00 21,296,508.87  0.43% 
      รวม KBS US PRIM PM 1,192,100.00  30,543,722.84 0.00 21,296,508.87  0.43%   
      KDCRM     

         KDCREITSP - Keppel DC REIT 1,483,300.00  75,549,233.35 0.00 70,166,320.24  1.41% 
      รวม KDCRM 1,483,300.00  75,549,233.35 0.00 70,166,320.24  1.41%   
      KEPPEL REIT MGT LTD.     

         KREITSP - Keppel REIT 3,816,300.00  107,245,127.93 0.00 91,802,092.27  1.85% 
      รวม KEPPEL REIT MGT LTD. 3,816,300.00  107,245,127.93 0.00 91,802,092.27  1.85%   
      บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    

         CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการ
เช่า ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

17,480,700.00  207,574,284.39 0.00 123,238,935.00  2.48%   

         KBSPIF - กองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตา
ลครบุรี 

13,499,200.00  133,795,761.00 0.00 155,240,800.00  3.12%   

         LPF - กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ 
โลตัส รีเทล โกรท 

18,354,600.00  318,608,011.19 3,781,877.22 242,280,720.00  4.88%   

         TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย ไทย
แลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ 

10,211,100.00  82,181,051.93 0.00 75,051,585.00  1.51%   

      รวม บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย 

59,545,600.00  742,159,108.51 3,781,877.22 595,812,040.00  11.99%     

      Keppel-KBS US REIT     

  KORESP - Keppel-KBS US REIT 1,836,700.00  44,147,160.43 0.00 37,699,002.18  0.76% 
      รวม Keppel-KBS US REIT 1,836,700.00  44,147,160.43 0.00 37,699,002.18  0.76%   
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

       (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

(%)

วันครบ 
กําหนด 

      บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์    

         LHHOTEL - ทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช โฮเทล 

3,851,200.00  68,704,842.76 0.00 42,748,320.00  0.86%   

         LHSC - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้
อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 

4,444,927.00  77,466,702.84 0.00 45,782,748.10  0.92%   

      รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์

8,296,127.00  146,171,545.60 0.00 88,531,068.10  1.78%     

      LENDLEASE GOLBAL TRU     

         LREITSP - Lendlease Global 
Commercial REIT 

7,471,755.00  141,455,500.13 0.00 140,574,872.92  2.83%   

      รวม LENDLEASE GOLBAL TRU 7,471,755.00  141,455,500.13 0.00 140,574,872.92  2.83%     
      Mapletree Industrial Trust Management    

         MINTSP - Mapletree 
Industrial Trust : SSE 

2,576,280.00  164,071,625.05 0.00 152,336,081.29  3.07%   

      รวม Mapletree Industrial 
Trust Management 

2,576,280.00  164,071,625.05 0.00 152,336,081.29  3.07%     

      Mapletree Logistics Trust Management    

         MLT - MAPLETREE 
LOGISTICS TRUST 

6,029,291.00  267,369,620.19 0.00 246,318,408.56  4.96%   

      รวม Mapletree Logistics 
Trust Management 

6,029,291.00  267,369,620.19 0.00 246,318,408.56  4.96%     

      M&C REIT MANAGEMENT     

         CDREIT - CDL HOSPITALITY 
TRUSTS 

2,083,300.00  63,239,629.15 0.00 64,952,644.80  1.31%   

      รวม M&C REIT 
MANAGEMENT 

2,083,300.00  63,239,629.15 0.00 64,952,644.80  1.31%     

      MPACTML     

         MPACTSP      - MPACT SP 
EQUITY : Mapletree Pan Asia 
Commercial Trust 

3,945,621.00  195,803,489.99 0.00 168,616,289.21  3.39%   

      รวม MPACTML 3,945,621.00  195,803,489.99 0.00 168,616,289.21  3.39%   
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

       (หน่วย : บาท)

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

(%)

วันครบ 
กําหนด 

      บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์    

         DIF - กองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

19,545,600.00  238,198,050.71 0.00 263,865,600.00 5.31%   

      รวม บจก. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ 

19,545,600.00  238,198,050.71 0.00 263,865,600.00 5.31%     

      SCCP REIT     

         TPRIME - ทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 

1,784,400.00  21,766,653.71 0.00 14,632,080.00 0.29%   

      รวม SCCP REIT 1,784,400.00  21,766,653.71 0.00 14,632,080.00 0.29%   
      S REIT MANAGEMENT     

         SPRIME - ทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เอส ไพรม์ โกรท 

2,451,400.00  26,254,320.11 0.00 16,546,950.00 0.33%   

      รวม S REIT MANAGEMENT 2,451,400.00  26,254,320.11 0.00 16,546,950.00 0.33%   
      Univentures REIT Management Co.,LTD.    

         GVREIT - ทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลเด้นเวนเจอร์ 

12,248,776.00  168,019,639.94 0.00 105,339,473.60 2.12%   

      รวม Univentures REIT 
Management Co.,LTD. 

12,248,776.00  168,019,639.94 0.00 105,339,473.60 2.12%     

      WHA Real Estate Management Co.,LTD.    

         WHAIR        - ทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัส
เตรียล 

10,264,200.00  90,737,971.49 0.00 73,389,030.00 1.48%   

         WHART - ทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

29,844,842.00  411,040,604.26 0.00 301,432,904.20 6.07%   

      รวม WHA Real Estate 
Management Co.,LTD. 

40,109,042.00  501,778,575.75 0.00 374,821,934.20 7.54%     

   รวม หน่วยลงทนุ 290,435,827.00  5,320,254,422.58 3,781,877.22 4,524,016,247.41 91.04%   
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จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 
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มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ
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ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 
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กําหนด 

   หุ้นสามัญ     

      CapitaLand LTD. (CAPL)    

         CAREITSP - CAREITSP 
: Capland Ascendas Reit 

6,325,239.00  430,947,896.13 0.00 445,415,440.61 8.96%   

      รวม CapitaLand LTD. 
(CAPL) 

6,325,239.00  430,947,896.13 0.00 445,415,440.61 8.96%     

   รวม หุ้นสามัญ 6,325,239.00  430,947,896.13 0.00 445,415,440.61 8.96%   
รวม ตราสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุน 

296,761,066.00  5,751,202,318.71 3,781,877.22 4,969,431,688.02 100.00%     

รวมเงินลงทนุ 296,761,066.00  5,751,202,318.71 3,781,877.22 4,969,431,688.02 100.00%     
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ  

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งใน
และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือ
หน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายคร้ังแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยปัจจุบันความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์กับพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 2.39% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี อยู่ที่ระดับร้อยละ 
2.77, 3.66 และ 3.51 ตามลาํดับ สําหรับตลาดสิงค์โปร์ ความแตกต่างระหว่างเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ อยู่ท่ีระดับร้อยละ 2.10 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี เท่ากับ
ร้อยละ 1.89, 2.69 และ 2.75 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ ภาพรวมการลงทุนในปี 2565 ของกลุ่ม REIT / Property Fund ตลาดไทยมีความผันผวนมากขึ้นจากความขัดแยง้ทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงไม่มีข้อยุติ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควํ่าบาตรรัสเซียที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ 
Supply chain โลกในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มสูงข้ึน ทั้งสินค้าในหมวดอาหาร และพลังงาน เป็นปัจจัยกดดันให้ภาวะ
เงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ทําให้ธนาคารกลางหลายแห่งอาจเริ่มใช้มาตรการทางการเงินแบบตึงตัวโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อเงินทุนไหลออกจากกลุ่ม REIT / Property Fund ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
ในขณะที่ต้องจําตาการทิศทางการดําเนินนโยบายของ กนง. เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึงปัจจุบันมีแนวโน้ม
ปรับเพ่ิมสูงข้ึนจากตัวเลขเงินเฟ้อไทยท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึนสอดคล้องกับเงินเฟ้อท่ัวโลก ซ่ึงจะส่งผลทําให้ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลของ
กลุ่ม REIT / Property Fund กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเทศไทย 10 ปี (Dividend yield spread) ปรับแคบลง ซึ่งเป็นปัจจัย
ลบต่อกลุ่ม REIT / Property Fund 

ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์โลกในกลุ่ม Global REITs ปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลาง
ทั่วโลกเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก อัตราเงินเฟ้อ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ Yield spread ปรับตัวแคบลง จึงเป็นผลลบต่อ
กลุ่ม REITs   

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีสัดส่วนการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 96.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ส่วนท่ีเหลือเป็นสินทรัพย์อ่ืนๆ 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 
หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี http://www.sec.or.th 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 
ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
27 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

28 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

29 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

43 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

48 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

51 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

52 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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