
 

 
 
 

 

 

ระดับความเส่ียงของกองทุน 

ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

รายงานประจําป ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 

KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล 

Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
 
บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทย  

พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  
 
                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

KT-PIF-A 29 กรกฎาคม 2559 12.1262 -1.12% 5.36% -3.59% -0.76% -0.75% 5.06% N/A 3.41%
Benchmark - - -0.47% 6.93% -2.74% 4.91% 1.07% 5.32% N/A 4.52% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 8.20% 8.08% 7.59% 7.71% 13.12% 10.51% N/A 10.01% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 8.56% 8.26% 7.99% 8.27% 14.59% 11.64% N/A 10.97% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR 
Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times 
REIT TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท และร้อยละ 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% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

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 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากรอ้ย
ละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 
25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI 
World Infrastructure TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

KT-PIF-D* 29 กรกฎาคม 2559 9.0089 -1.12% 5.36% -3.59% -0.76% -0.74% 5.06% N/A 3.41%
Benchmark - - -0.47% 6.93% -2.74% 4.91% 1.07% 5.32% N/A 4.52% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 8.21% 8.08% 7.59% 7.71% 13.12% 10.51% N/A 10.01% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 8.56% 8.26% 7.99% 8.27% 14.59% 11.64% N/A 10.97% 

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.10 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR 
Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times 
REIT TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท และร้อยละ 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% 
กองทุนจา่ยเงินปนัผล 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.10 บาทต่อหน่วย 
* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF&REIT TR Index), และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 16 เม.ย. 61 คํานวณจากร้อยละ 50 ของ
อัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), ร้อยละ 25 ของอัตรา
ผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที ่แปลงเป็นสกุลเง ินบาท และร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World 
Infrastructure TR Index ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพ่ือการออม) 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-PIF-SSF 2 กรกฎาคม 2563 10.2176 -1.12% 5.35% -3.60% -0.78% N/A N/A N/A -1.78% 
Benchmark - - -0.47% 6.93% -2.74% 4.91% N/A N/A N/A 4.14%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 8.20% 8.08% 7.59% 7.71% N/A N/A N/A 8.03% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 8.56% 8.26% 7.99% 8.27% N/A N/A N/A 8.87% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT 
TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
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% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

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 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์
สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ  
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 

กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 
% ตาม
ช่วงเวลา 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

KT-PIF-I 30 มิถุนายน 2564 10.5183 -0.79% 5.61% -3.11% N/A N/A N/A N/A -1.21% 
Benchmark - - -0.47% 6.93% -2.74% N/A N/A N/A N/A 1.67%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 8.19% 8.06% 7.58% N/A N/A N/A N/A 7.37% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 8.56% 8.26% 7.99% N/A N/A N/A N/A 8.01% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR 
Index), และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Straits Times REIT Index (NR) ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท 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 % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 30,634.42 0.97 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,074.95 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 16,006.42 0.50 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 800.45 0.03 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 95.47 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS A*** 48,611.71 1.53 
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 29,474.82 0.97  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,034.26 0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 15,400.53 0.50  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 770.15 0.03  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 91.86 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS D*** 46,771.62 1.53  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพ่ือการออม) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 348.96 0.97  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12.24 0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 182.33 0.50  

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 9.12 0.03  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 1.09 0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS SSF*** 553.74 1.53  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(fund's direct expenses) 

 จํานวนเงิน 
หน่วย : พันบาท  

 ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3,745.80 0.40  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 131.44 0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,957.17 0.21  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 109.55 0.01  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด CLASS I 5,943.96 0.65  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

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

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
PTR = 56.25% 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 5,013,020.51 39.68% 

2 DBS Vickers Securities (singapor) Pte.ltd 4,850,983.24 38.39% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 380,380.19 3.01% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 278,918.12 2.21% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 144,976.77 1.15% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 121,301.39 0.96% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 93,799.48 0.74% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 78,464.04 0.62% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 78,319.53 0.62% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 53,495.75 0.42% 

  อ่ืน ๆ 1,540,933.95 12.20% 

รวม 12,634,592.97 100.00% 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-PIF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   3,651,778,275.80 57.24  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์              703,636,471.30 11.03  
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์              1,777,850,759.30 27.87  
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน              785,770,380.00 12.32 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  384,520,665.20 6.02 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   2,855,373,972.62 44.76  
 หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์              2,855,373,972.62 44.76 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -34,264,961.62 -0.54 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 6 คู่สัญญา 
   - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         816,225.00 0.01 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -3,903,420.87 -0.06 
   - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         345,538.00 0.01 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         -26,904,197.77 -0.42 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -3,006,025.64 -0.05 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -1,613,080.34 -0.03 
 อื่นๆ   -93,305,648.24 -1.46  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              -75,737,511.57 -1.19  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -17,568,136.67 -0.27 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,379,581,638.56 100.00 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  384,520,665.20 6.02 
   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 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย     93,056,470.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง     72,131,962.20  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    442,849,677.75  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     95,598,361.35  
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ CAPITAL LAND INTEGRA      533,587,670.48 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Keppel-KBS US REIT      16,714,687.08 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ KEPPEL REIT MGT LTD.      133,171,626.61 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ KBS US PRIM PM      30,414,191.81 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ INET REIT MANAGEMENT       117,502,800.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ M&C REIT MANAGEMENT      69,730,740.61 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Frasers Centrepoint Asset Management Ltd    347,316,023.27 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Commercial Trust Management     256,140,600.97 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ AscottResidenceTrust     140,210,842.35 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Ascendas Funds Management     436,853,586.57 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ARA TRUST MANAGEMENT    164,791,236.03 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Frasers Logistics & Industrial Asset Management   177,812,285.53  
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์      140,137,683.60 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด    58,868,090.30 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก   อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด     435,248,127.40 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ LENDLEASE GOLBALTRU    148,378,938.97 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์     71,401,484.80 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์    118,688,050.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจก. ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์    378,922,607.80 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บจ. เอสซีซีพี รีทส์       15,975,300.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ S REIT MANAGEMENT      21,101,910.00 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Logistics Trust Management     192,054,226.81 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Mapletree Industrial Trust Management     208,197,315.53 
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย)     420,004,705.40 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์    552,095,370.00  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย     73,733,010.00 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย    159,942,000.00  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)    AAA  384,520,665.20 
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KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

ถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุด ซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสงูกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสงูกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน
การชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทต้ิงอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซ่ึงเป็นข้ันตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตท่ี ทริสเรทต้ิงประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กร
ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุใน
การออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั ้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ ่งและความสามารถในการชําระหนี ้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่ง 
เท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน        
 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทาง
การเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน เม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกดิข้ึน    
 
 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศ
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หนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่
ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ภาวะการลงทุนโดยสรุปในปี 2564 ผลตอบแทนรวมเงินปันผลของดัชนี SETPREIT (ดัชนี REIT / Property 
ตลาดไทย) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.07% ในขณะที่ผลตอบแทนเงินปันผลของดัชนี FSTREI (ดัชนี REIT / Property ตลาด
สิงคโปร์ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.89% โดยภาพรวมของตลาด REIT / Property 
ไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันตลาดไทยอย่าง
ต่อเนื ่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม -9% อาคารสํานักงาน -10% และกลุ่มศูนย์จัดแสดงสินค้า -10.2% 
เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการเช่าและรายได้ค่าเช่าที่ปรับลดลงจากมาตรการปิดเมือง ส่งผลทําให้
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในบางหลักทรัพย์ลดลงจากสภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ยังคงได้รับผลกระทบ
ที่จํากัดได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน -3% และกลุ่มอุตสาหกรรมคลังสินค้า +12% เน่ืองจากได้รับผลบวกจากผู้บริโภคท่ี
หันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเพิ่มความการต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าจากทั้งบริษัทขนส่งและ
บริษัท E-Commerce ในส่วนภาพรวมของตลาด REIT / Property สิงคโปร์ในปี 2564 ถือว่ายังค่อนข้างฟื้นตัวได้ช้า 
(Laggard) หากเทียบกับตลาด REIT / Property โลกที่ปรับตัวได้ดีกว่า โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับตลาดไทยและยังฟื้นได้ช้ากว่าภูมิภาคอื่นโดยเปรียบเทียบ โดยผลตอบแทนปรับลดลงในกลุ่ม
โรงแรม -7.8% กลุ่มค้าปลีก -4.2% และกลุ่มอาคารสํานักงาน -2.8% ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมและคลังสินค้าปรับตัว
บวกได้ 1.2% เนื่องจากได้รับผลกระทบจํากัดกว่ากลุ่มอื่นและในปี 2564 มีการซื้อสินทรัพย์เข้ากองเพิ่มขึ้นเพื่อเพ่ิม
รายได้ (inorganic growth)  

ทั้งนี้ แนวโน้มการลงทุนในปี 2565 ของกลุ่ม REIT / Property Fund ทั้งตลาดไทยและสิงคโปร์คาดจะมีความ
ผันผวนมากขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงไม่มีข้อยุติ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
ควํ่าบาตรรัสเซียที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ Supply chain โลกในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้ง
สินค้าในหมวดอาหาร และพลังงาน เป็นปัจจัยกดดันให้ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ทําให้ธนาคารกลางหลายแห่ง
อาจเริ่มใช้มาตรการทางการเงินแบบตึงตัวโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อเงินทุนไหลออกจากกลุ่ม REIT / Property Fund ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในขณะที่ต้องจําตาการทิศ
ทางการดําเนินนโยบายของ กนง. ซึ ่งปัจจุบันคงอัตราดอกเบี ้ยที ่ 0.5% เพื ่อสนับสนุนการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจ
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ภายในประเทศ แต่มีความเสี่ยงต่อการปรับเพิ่มสูงขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อไทยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับเงินเฟ้อทั่ว
โลก ซึ่งจะส่งผลทําให้ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลของกลุ่ม REIT / Property Fund กับอัตราผลตอบแทนพันธบตัร
ประเทศไทย 10 ปี (Dividend yield spread) ปรับแคบลง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อกลุ่ม REIT / Property Fund 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ้ล เน้นลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการลงทุนของกองทุน ณ 
วันที่ 30 เมษายน 2565 มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เท่ากับ 95.96% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นสินทรัพย์อ่ืนๆ 
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

สินทรัพย์    
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 3.2, 4, 9 6,118,769,679.12  6,935,006,991.92
เงินฝากธนาคาร 6 376,133,697.71  371,966,020.06
ลูกหนี้    
 จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 9 10,297,519.49  19,615,320.95
 จากการขายเงินลงทุน 9 23,583,641.17  - 
 จากตราสารอนุพันธ์ 3.4, 9, 10 4,423,799.79  8,668,549.15
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี  3.5 -  8,344.64
รวมสินทรัพย์  6,533,208,337.28  7,335,265,226.72

หนี้สิน    
เจ้าหนี้    
    จากการซ้ือเงินลงทุน 9 102,450,221.84  66,091,299.25
    จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  4,771,266.60  26,679,862.63
    จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  59,442.03  78,097,119.46
    หน่วยลงทุนรอการจัดสรร  57.62  748.75
    จากตราสารอนุพันธ์ 3.4, 10 38,688,761.41  90,183,805.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        9 7,663,638.16  9,259,801.30
หนี้สินอ่ืน  242,904.56  264,589.06
รวมหนี้สิน  153,876,292.22  270,577,226.24
สินทรัพย์สุทธิ  6,379,332,045.06  7,064,688,000.48

สินทรัพย์สุทธิ    
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  6,138,845,866.87  6,689,317,549.05
กําไร (ขาดทุน) สะสม   
 บัญชีปรับสมดุล 3.9 1,175,101,529.41  1,215,606,410.99
 กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 13 (934,615,351.22)  (840,235,959.56)
สินทรัพย์สุทธิ   6,379,332,045.06  7,064,688,000.48
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 3.11, 11 10.3917  10.5611
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 613,884,586.5009  668,931,754.7418

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 
จํานวนหน่วย 

(หน่วย) 
มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 
 

ร้อยละของ 
มูลค่าเงินลงทุน 

 หน่วยลงทุนในประเทศ   
 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด   

  
AIMIRT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
              เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 5,578,241

 
71,401,484.80 

 
1.17

  71,401,484.80  1.17
 บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด   
  BOFFICE - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ       7,092,541 58,868,090.30  0.96
  58,868,090.30  0.96
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด   
  FUTUREPF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 5,115,742 72,131,962.20  1.18
  72,131,962.20  1.18
 บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด   
  CPNREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท   21,546,937 435,248,127.40  7.11
  435,248,127.40  7.11
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
  CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 21,432,800 177,892,240.00  2.91
  KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มนํ้าตาลครบุรี 14,030,000 159,942,000.00  2.61
  LPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท 19,217,500 261,358,000.00  4.27
  TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 8,725,800 73,733,010.00  1.21
  672,925,250.00  11.00
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด    
  DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 39,155,700 552,095,370.00  9.02
  552,095,370.00  9.02
 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด   

  
FTREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
               เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 37,168,558

 
420,004,705.40 

 
6.86

  420,004,705.40  6.86
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 จํานวนหน่วย (หน่วย)
มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 
ร้อยละของ 

มูลค่าเงินลงทุน
 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
  GVREIT-ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 14,227,176 140,137,683.60 2.29
  140,137,683.60 2.29
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด 
  HREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 13,963,300 118,688,050.00 1.94
  118,688,050.00 1.94
 บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จํากัด 
  IMPACT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 5,506,300 93,056,470.00 1.52
  93,056,470.00 1.52
 บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด 
  INETREIT - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต 9,791,900 117,502,800.00 1.92
  117,502,800.00 1.92
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
  LHHOTEL-ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 4,896,300 42,842,625.00 0.70

  
LHSC-ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง 

เซ็นเตอร์ 
5,249,327 52,493,270.00 0.86

  95,335,895.00 1.56
 บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด 
  SPRIME - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 2,972,100 21,101,910.00 0.34
  21,101,910.00 0.34
 บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จํากัด 

  
TPRIME - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ 
ไพร์มพร็อพเพอร์ต้ี                 1,936,400 15,975,300.00 0.26

  15,975,300.00 0.26
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด 

  
WHART - ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ พรีเม่ียม โกรท                 34,763,542 378,922,607.80 6.20

  378,922,607.80 6.20
      รวมหน่วยลงทุนในประเทศ (ราคาทุน  3,759,195,746.53 บาท) 3,263,395,706.50 53.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 จํานวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม 
ร้อยละของ
มูลค่าเงิน 

 (หน่วย) (เงินตราต่างประเทศ)  (บาท) ลงทุน 
หน่วยลงทุนต่างประเทศ       
 Ascendas Funds Management (S) Ltd.   
  AREIT - Ascendas Real Estate Investment Trust 6,162,339 17,624,289.54 ดอลลาร์สิงคโปร์  436,853,586.57 7.14
     436,853,586.57 7.14
 Ascott Residence Trust   
  ART - Ascott Residence Trust 4,876,400 5,656,624.00 ดอลลาร์สิงคโปร์  140,210,842.35 2.29
     140,210,842.35 2.29
 M&C REIT Management Limited   
  CDREIT - CDL Hospitality Trusts 2,099,400 2,813,196.00 ดอลลาร์สิงคโปร์  69,730,740.61 1.14
     69,730,740.61 1.14
 CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited   
  CICT - CapitaLand Integrated Commercial Trust 9,239,013 21,526,900.29 ดอลลาร์สิงคโปร์  533,587,670.48 8.72
     533,587,670.48 8.72
 Frasers Centrepoint Asset Management Ltd.   
  FCT - Frasers Centrepoint Trust 5,719,189 14,012,013.05 ดอลลาร์สิงคโปร์  347,316,023.27 5.68
     347,316,023.27 5.68
 Frasers Logistics & Commercial Asset Management Pte Ltd   
  FLCT - Frasers Logistics & Commercial Trust 4,947,314 7,173,605.30 ดอลลาร์สิงคโปร์  177,812,285.53 2.91
     177,812,285.53 2.91
 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.   
  KDCREIT - Keppel DC REIT 4,403,800 5,372,636.00 ดอลลาร์สิงคโปร์  133,171,626.61 2.18
     133,171,626.61 2.18
 Keppel Pacific Oak US REIT Management Pte. Ltd.   

  KORE - Keppel Pacific Oak US REIT 673,800 488,505.00
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 16,714,687.08 0.27

     16,714,687.08 0.27
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)   

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 
 

จํานวนหน่วย
 

มูลค่ายุติธรรม 
ร้อยละของ
มูลค่าเงิน 

 (หน่วย) (เงินตราต่างประเทศ)  (บาท) ลงทุน 
 Lendlease Global Commercial Trust Management Pte. Ltd.   
  LREIT - Lendlease Global Commercial REIT 7,529,755 5,986,155.23 ดอลลาร์สิงคโปร์  148,378,938.97 2.42
     148,378,938.97 2.42
 Mapletree Commercial Trust Management Ltd.   
  MCT - Mapletree Commercial Trust 5,526,021 10,333,659.27 ดอลลาร์สิงคโปร์  256,140,600.97 4.19
     256,140,600.97 4.19
 Mapletree Industrial Trust Management Ltd.   
  MINT - Mapletree Industrial Trust 3,218,180 8,399,449.80 ดอลลาร์สิงคโปร์  208,197,315.53 3.40
     208,197,315.53 3.40
 Mapletree Logistics Trust Management Ltd.   
  MLT - Mapletree Logistics Trust 4,328,591 7,748,177.89 ดอลลาร์สิงคโปร์  192,054,226.81 3.14
     192,054,226.81 3.14
 KBS US Prime Property Management Pte. Ltd.   

  PRIME - Prime US REIT 1,201,200 888,888.00
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 30,414,191.81 0.50

     30,414,191.81 0.50
 ARA Trust Management (Suntec) Limited   
  SUN - Suntec REIT 3,613,200 6,648,288.00 ดอลลาร์สิงคโปร์  164,791,236.03 2.69
     164,791,236.03 2.69
      รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทุน 2,691,051,389.63 บาท)  2,855,373,972.62 46.67

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,450,247,136.16 บาท)  6,118,769,679.12 100.00
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 
  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 
รายได้    3.1    
    รายได้เงินปันผล 9 314,131,838.24  308,631,514.27
 รายได้ดอกเบี้ย  171,030.54  126,067.54
 รวมรายได้  314,302,868.78  308,757,581.81
ค่าใช้จ่าย 3.1   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   7, 9 64,203,993.70  59,556,725.76
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์        7 2,252,899.55  2,185,184.42
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   7, 9 33,546,454.07  36,419,740.43
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  80,000.00  70,000.00
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ 9 12,738,995.61  15,906,920.51
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 3.5, 8, 9 1,772,029.57  3,736,872.26
 รวมค่าใช้จ่าย  114,594,372.50  117,875,443.38
รายได้สุทธิ  199,708,496.28  190,882,138.43
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.1, 3.2, 3.4, 3.6   
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (166,412,244.23)  (439,224,759.34)
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่ท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (127,874,117.48)  265,867,274.72
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  (186,092,128.90)  (20,569,252.40)
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  47,250,295.02  (30,291,403.81)
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน  131,961,433.72  15,888,866.84
 รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน  41,254,548.61  20,744,559.18
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน    
 และยังไม่เกิดข้ึน  (259,912,213.26)  (187,584,714.81)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน    
 ก่อนภาษีเงินได้  (60,203,716.98)  3,297,423.62
หัก ภาษีเงินได้ 3.8 25,654.57  18,910.13
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน    
 หลังหักภาษีเงินได้ 11 (60,229,371.55)  3,278,513.49
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 

  บาท 
 หมายเหตุ 2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก   
 การดําเนินงาน  (60,229,371.55)  3,278,513.49
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย 12 (34,150,020.11)  (121,000,384.33)
    การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 1,896,452,106.65  2,728,184,689.03
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (2,487,428,670.41)  (2,202,815,101.70)
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (685,355,955.42)  407,647,716.49
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 7,064,688,000.48  6,657,040,283.99
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 6,379,332,045.06  7,064,688,000.48
 
 หน่วย 

 2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน   
 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)    
 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 668,931,754.7418  637,922,094.7776
    บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างปี 171,176,910.8718  233,147,271.1358
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (226,224,079.1127)  (202,137,611.1716)
    หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 613,884,586.5009  668,931,754.7418

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

P a g e  28 | รายงานประจําปี 
 

KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 เมษายน 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ ้ล (Krung Thai Property and Infrastructure 
Flexible Fund : KT-PIF) (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และต้องการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนของโครงการจํานวน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 200 ล้าน
หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10 บาท และในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2562 กองทุนได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนของโครงการเป็น
จํานวน 3,000 ล้านบาท และในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของโครงการอีกเป็นจํานวน 
10,000 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของโครงการมีจํานวน 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 
10 บาท  

  ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนแบ่งประเภทหน่วยลงทุนเป็น 4 ประเภท และตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโดยเพิ่มประเภทหน่วยลงทุนอีก 1 ประเภท ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 กองทุนแบ่ง
ประเภทหน่วยลงทุนเป็น 5 ประเภทได้ดังนี้ 

 1. ประเภทสะสมมูลค่า (KT-PIF-A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล (เปิดดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) 
 2. ประเภทจ่ายเงินปันผล (KT-PIF-D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (เปิดดําเนินการตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 

2559 เป็นต้นไป) 
 3. ประเภทขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-PIF-R) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดําเนินการ) 
 4. ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน (KT-PIF-I) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (เปิดดําเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 

2564 เป็นต้นไป) 
 5. ประเภทเพื่อการออม (KTSUK-SSF) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (เปิดดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

เป็นต้นไป) 
กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งใน

และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสาร
แห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั้งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอ่ืีน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร
แห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารแห่ง
หนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ ่งตราสารหนี้ที ่มีอันดับความน่าเชื ่อถือตํ ่ากว่าที ่สามารถลงทุนได้ (non-
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investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น ท้ังนี้กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ 

  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปน็นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไม่ได้กําหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที ่มีผลบังคับใช้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน 

3.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  3.1.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบนัทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  
    เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับ 
    กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จําหน่ายเงิน

ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
    กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  3.1.2 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

3.2    การวัดมูลค่าเงินลงทุน 
   ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน    
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียนถือพื้นฐาน

จากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกู ้และพันธบัตรคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนครั้งล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อขาย 
(Market Maker) 

   เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
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   ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีท่ีสุดของมูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนั้น 

   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3.3 เครื่องมือทางการเงิน 
        กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที
เม่ือเกิดข้ึน  

    การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
    สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และการวัด

มูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 หนี้สินทางการเงินท้ังหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

3.4  สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน  
 กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทําสัญญาและวัดมูลค่า
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง
ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมท้ัง 
ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง 

 3.5  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงานประจําปี 
มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 

 3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ การแปลงค่า

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและท่ีเกิด
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน 

 3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนักับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ต้ังแต่ร้อยละ 

10 ของส่วนได้เสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรส
หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู ่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญของกองทุน 
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3.8 ภาษีเงินได้ 
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกและจําหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน โดย
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 

 3.9 บัญชีปรับสมดุล 
 ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่าเทียม
กัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
นั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

 3.10 การแบ่งปันส่วนทุน 
 กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่กองทุนปิดสมุดทะเบียนหากปันผลนั้นจะจ่ายเป็นเงินสด ในกรณีที่กองทุน
จะจ่ายปันผลเป็นหน่วยลงทุน กองทุนต้องบันทึกลดกําไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ตามจํานวนหน่วยปันผลท่ี
ให้ ณ วันที่ที่กําหนดไว้ในนโยบายการจ่ายหน่วยปันผล นอกจากนี้ กองทุนต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 
ส่วนเกินทุน บัญชีปรับสมดุลและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ควรบันทึกเปรียบเสมือนว่าการออกหน่วยปันผลนั้นเป็น
การขาย 

3.11 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ว

ท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
3.12 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

4. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565  2564 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

หน่วยลงทุน   
 - ในประเทศ 3,759,195,746.53 3,263,395,706.50 3,567,363,812.33  3,090,763,501.55
 - ต่างประเทศ 2,691,051,389.63 2,855,373,972.62 3,602,586,964.61  3,838,334,890.37
หุ้นสามัญ   
 - ในประเทศ -  - 6,146,850.00  5,908,600.00
รวมเงินลงทุน 6,450,247,136.16 6,118,769,679.12 7,176,097,626.94  6,935,006,991.92
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5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
  กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 
ซ้ือเงินลงทุน 3,944,229,272.45  6,266,340,212.60 
ขายเงินลงทุน 4,635,627,393.32  5,463,908,466.32 

6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 2565 2564 
 อัตราดอกเบี้ย

% 
จํานวนเงิน 

บาท 
อัตราดอกเบี้ย

% 
 จํานวนเงิน 

บาท 
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ - เงินบาท      
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน) 

0.05 41,878,653.55 0.05  95,103,103.16

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ - เงินตราต่างประเทศ     
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน) 

    

 2,574,282.84 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.00 88,081,661.65 -  - 
 9,931,544.81ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.00 246,173,382.51 -  - 
 13,912.13 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - - 0.00  433,543.71
 11,777,276.86 ดอลลาร์สิงคโปร์ - - 0.00  276,429,373.19
          รวม  376,133,697.71   371,966,020.06

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมในการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.0700 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนประเภทสะสมมูลค่า จ่ายเงินปันผลและเพ่ือ

การออม และอัตราร้อยละ 0.5350 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน  (ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี สําหรับหน่วย
ลงทุนประเภทสะสมมูลค่า จ่ายเงินปันผล ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเพื่อการออม และไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี สําหรับ
หน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.0321 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.5350 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนประเภทสะสมมูลค่า จ่ายเงินปัน
ผลและเพื่อการออม และอัตราร้อยละ 0.0164 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี) ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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8. ค่าใช้จ่ายอื่น 
  ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ได้แก่ 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียา
กร ค่าจัดทํารายงานเสนอผู้ถือหน่วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 

 9. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
  ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด  เป็นบริษัทที ่ผ ู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ

 กองทุนถือครองหุ้นเป็นส่วนใหญ่ 
  รายการท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 ดังนี้ 

 บาท  นโยบายการ 
 2565 2564  กําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   
   กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 64,203,993.70 59,556,725.76  ตามที่ระบุในสัญญา 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 33,546,454.07 36,419,740.43  ตามที่ระบุในสัญญา 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
  - ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์   
 ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 215,942,818.00 206,146,940.00  ตามที่ระบุในสัญญา 
 ขายเงินตราต่างประเทศ 289,771,385.00 1,046,848,533.00  ตามที่ระบุในสัญญา 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด   
  - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์   
 ซ้ือเงินลงทุน 54,770,200.00 343,671,608.78  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 195,776,215.40 657,654,523.55  ราคาตลาด 
 ค่านายหน้า 400,728.55 105,139.26  อัตราตลาด 
กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ   
   กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
 ซ้ือเงินลงทุน 107,367,624.25 404,258,851.43  ราคาตลาด 
 ขายเงินลงทุน 83,785,762.40 288,054,469.68  ราคาตลาด 
 รายได้เงินปันผล 41,320,213.31 42,509,554.73  ตามที่ประกาศจ่าย 
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ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 4,783,178.14  5,692,147.72
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 2,551,570.87  3,147,190.15

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
 ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ 345,538.00  - 

 บาท 
 2565  2564 
กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 เงินลงทุน 672,925,250.00  682,867,260.00
 ลูกหนี้เงินปันผล 3,599,437.75  3,968,364.24
 ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 23,583,641.17  - 
 เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 5,080,545.60  - 

10. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม  
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจํานวนเงิน ตามสัญญาและมูลค่า

ยุติธรรมดังต่อไปนี้ 
 บาท 
 จํานวนเงิน 2565 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 3,258,249,339.00 247,958,323.41  3,044,555,977.21 
 

 บาท 
 จํานวนเงิน 2564 
 ตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 3,566,713,087.50 819,478,595.25  2,828,749,748.89 
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 กองทุนได้ทําธุรกรรมการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินในต่างประเทศ มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 มีดังนี้ 

  2565  2564 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ฉบับ 29  19 
 มูลค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4,796,000.00  7,556,000.00
 มูลค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ดอลลาร์สิงค์โปร์ 119,106,000.00  145,809,000.00
 มูลค่าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ : ยูโร 4,857,000.00  - 
 ระยะเวลาครบกําหนด  : วัน 23 - 100  17 - 192 
 มูลค่าซ้ือล่วงหน้า : บาท 3,258,249,339.00  3,566,713,087.50
 มูลค่ายุติธรรมจํานวน : บาท 3,292,514,300.62  3,648,228,344.14

11. ประเภทหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่าย 
  2565 

  ประเภท 
สะสมมูลค่า 

ประเภท 
จ่ายเงินปันผล  

ประเภท 
เพ่ือการออม 

 ประเภท 
ผู้ลงทุนสถาบัน 

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)  242,194,641.0065 308,487,212.4510 4,248,720.3176  58,954,012.7258
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)  2,936,798,533.06 2,779,035,870.02 43,409,915.35 620,087,726.63
มูลค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (บาท)  12.1257 9.0085 10.2171  10.5181

 
 2564 

ประเภท 
สะสมมูลค่า 

ประเภท 
จ่ายเงินปันผล  

 ประเภท 
เพ่ือการออม 

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย) 303,411,477.5743 362,704,643.2932  2,815,633.8743
สินทรัพย์สุทธิ (บาท) 3,707,402,498.86 3,328,291,066.33 28,994,435.29
มูลค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (บาท) 12.2190 9.1763  10.2976

ปัจจุบันกองทุนนําเสนอหน่วยลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ หน่วยลงทุนประเภทสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนประเภทจ่ายเงินปันผล 
หน่วยลงทุนประเภทเพ่ือการออมและหน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน ความแตกต่างหลักระหว่างหน่วยลงทุน 4 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทหน่วยลงทุน  ความแตกต่างหลัก 
- ประเภทสะสมมูลค่า  โอกาสที ่ผู ้ลงทุนจะได้รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 

(Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

ประเภทหน่วยลงทุน  ความแตกต่างหลัก 
- ประเภทจ่ายเงินปันผล  โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมี

สิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ี
กรมสรรพากรกําหนด 
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- ประเภทเพ่ือการออม  โอกาสที ่ผ ู ้ลงทุนสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเง ินได้บุคคล
ธรรมดา หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขท่ี
กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของราชการประกาศกําหนด

- ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน  โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ําเสมอจากเงินปันผล โดยมีเงื่อนไข
การลงทุนของชนิดดังกล่าว ดังนี้ผู้ลงทุนจะต้องมีมูลค่าเงินลงทุน
สะสมสุทธิเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 750 ล้านบาท โดยเฉลี่ยรอบ
ปีปฏิทินหรือโดยเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่เข้าลงทุนครั้งแรกจนถึงวัน
ทําการสุดท้ายของปีปฏิทิน 

  การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ 
 บาท 
 2565  2564 
ประเภทสะสมมูลค่า (25,119,570.46)  (5,150,780.96)
ประเภทจ่ายเงินปันผล (22,866,300.76)  8,246,887.61
ประเภทเพ่ือการออม (403,623.93)  182,406.84
ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน (11,839,876.40)  - 

รวม (60,229,371.55)  3,278,513.49
12. การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 

วันปิดสมุดทะเบียน  สําหรับระยะเวลา อัตราหน่วยละ จํานวนเงิน (บาท)  วันท่ีจ่าย 
วันท่ี 27 สิงหาคม 
2564 

 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 0.10 34,150,120.11  7 กันยายน 
2564 

     34,150,120.11  
 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2564 
วันปิดสมุดทะเบียน  สําหรับระยะเวลา อัตราหน่วยละ จํานวนเงิน (บาท)  วันท่ีจ่าย 

วันท่ี 18 มิถุนายน 
2563 

 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 0.30 121,000,384.33  29 มิถุนายน 
2563 

     121,000,384.33  
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13. กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2565  2564 
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงานเริ่มสะสมตั้งแต่  
 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559  
 กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีท้ังสิ้น (840,235,959.56)  (722,514,088.72)
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย (34,150,020.11)  (121,000,384.33)
 การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (60,229,371.55)  3,278,513.49
 กําไร (ขาดทุน) สะสมสิ้นปีท้ังสิ้น (934,615,351.22)  (840,235,959.56)

14. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
14.1  การประมาณมูลค่ายุติธรรม  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื ่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ี
จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

   ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ 
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 

   ระดับท่ี 1  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสนิทรัพย์หรือ  
    หนี้สินอย่างเดียวกัน  
 ระดับที่ 2  ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 
ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  
 ระดับท่ี 3  ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จาก  

    ตลาด (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  
 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 6,118,769,679.12 -    -  6,118,769,679.12
ตราสารอนุพันธ์       - 4,423,799.79       -  4,423,799.79
หนี้สิน     
ตราสารอนุพันธ์       - 38,688,761.41       -  38,688,761.41
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 บาท 
 ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3   รวม  
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564      
สินทรัพย์      
ตราสารทุนและกองทุน 6,935,006,991.92 -    -  6,935,006,991.92
ตราสารอนุพันธ์       - 8,668,549.15       -  8,668,549.15
หนี้สิน     
ตราสารอนุพันธ์       - 90,183,805.79       -  90,183,805.79

14.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
   ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
   ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนตาม

มูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

 มีอัตรา
ดอกเบี้ย
คงท่ี 

 ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  6,118,769,679.12  6,118,769,679.12
เงินฝากธนาคาร 41,878,653.55  -  334,255,044.16  376,133,697.71
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย -  -  10,297,519.49  10,297,519.49
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  23,583,641.17  23,583,641.17
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  -  4,423,799.79  4,423,799.79
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  -  102,450,221.84  102,450,221.84
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  -  4,771,266.60  4,771,266.60
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน -  -  59,442.03  59,442.03
เจ้าหนี้หน่วยลงทุนรอการจัดสรร -  -  57.62  57.62
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  -  38,688,761.41  38,688,761.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  7,663,638.16  7,663,638.16
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม
อัตราตลาด 

 มีอัตรา
ดอกเบี้ย
คงท่ี 

 ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน -  -  6,935,006,991.92  6,935,006,991.92
เงินฝากธนาคาร 95,103,103.16  -  276,862,916.90  371,966,020.06
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย -  -  19,615,320.95  19,615,320.95
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  -  8,668,549.15  8,668,549.15
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  -  66,091,299.25  66,091,299.25
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  -  26,679,862.63  26,679,862.63
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน -  -  78,097,119.46  78,097,119.46
เจ้าหนี้หน่วยลงทุนรอการจัดสรร -  -  748.75  748.75
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ -  -  90,183,805.79  90,183,805.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  9,259,801.30  9,259,801.30
14.3   ความเสี่ยงด้านเครดิต  

   กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

14.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
   ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สิงคโปร์  ยูโร 
รายการ  2565  2564 2565 2564  2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)  1,377,393.00  4,790,350.42 113,294,994.37 157,172,157.17  - - 
เงินฝากธนาคาร  2,574,282.84  13,912.13 9,931,544.81 11,777,276.86  - - 
ลูกหนี้จากเงินปันผลและ
ดอกเบี้ย 

 
-  - 258,562.52 626,100.75 

 - - 

ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์  182,000.00  6,849,000.00 2,530,000.00 25,996,000.00  4,857,000.00 - 
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงิน
ลงทุน 

 
-  - 3,928,252.97 2,813,812.52 

 - - 

เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์ 4,614,000.00  707,000.00 116,576,000.00 119,813,000.00  - - 
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กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมาย
เหตุ 10) 

 14.6 ความเสี่ยงด้านตลาด   
   กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุน ดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว อาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 

 14.7 มูลค่ายุติธรรม 
    กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย 

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
15. การบริหารจัดการกองทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และการดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ังกองทุน 

16. การจัดประเภทรายการใหม่ 
  รายการในงบการเงินของปี 2564 บางรายการได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีใน

ปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 
 บาท 
 ตามที่ 

รายงานไว้เดิม 
จัดประเภทใหม่
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ตามที่ 
รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564     
 ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ - 8,668,549.15  8,668,549.15
 เจ้าหนี้หน่วยลงทุนรอการจัดสรร - 748.75  748.75
 เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 81,515,256.64 8,668,549.15  90,183,805.79
 หนี้สินอ่ืน 265,337.81 (748.75)  264,589.06
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2564   
 ค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์ - 15,906,920.51  15,906,920.51
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 19,643,792.77 (15,906,920.51)  3,736,872.26

17. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้จัดการของกองทุนรวมแล้วเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 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 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวปไซต์

ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี  http://www.ktam.co.th” 
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
พีรพงศ์  กิจจาการ รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 

เขมรัฐ ทรงอยู่ วรรกมล ลีวาณิชย์ 
  ยืนยง  เทพจํานงค์ 
  แสงจันทร์  ลี 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที ่กองทุนใช้บริการบุคคลอื ่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจดัสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและ
โดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website ของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

P a g e  43 | รายงานประจําปี 
 

KT-PIF 
กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

30 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

31 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า  (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซิเบิ้ล
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund 

            


