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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค Property Infra Flexible
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ  30 พฤศจิกายน 2563



กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	Property	 Infra	
Flexible	 (K	Property	 Infrastructure	Flexible	Fund	 :	K-PROPI)”	 เพื่อร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินง�น	 ย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุน	 ดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี										
1	มิถุน�ยน	2563	ถึงวันท่ี	30	พฤศจิก�ยน	2563
 	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่�น	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค Property Infra Flexible 
(K Property Infrastructure Flexible Fund : K-PROPI) 

*กองทุนเปดเค Property Infra Flexible (K Property Infrastructure Flexible Fund : K-PROPI) เปลี่ยนชื่อมาจาก กองทุนเปด
เค พร็อพเพอรตี้  เซคเตอร (K Property Sector Fund : K-PROP) เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2563 

 
กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพ้ืนฐาน  จึงมีความเสี่ยงท่ีผูลงทุน

อาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
ประเภทโครงการ :  

กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมกําหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 1 มิถุนายน 2559 
จํานวนเงินทุนจดทะเบียน 35,999 ลานบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม   
 
นโยบายการลงทุน:  

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารที่จดทะเบียน อยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหนวย
ลงทุน หรือเปดเสนอขายคร้ังแรกท้ังในและตางประเทศท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ/หรือกลุมกิจการ
โครงสรางพื้นฐาน รวมกันโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ 
หลักทรัพยหรือตราสารดังกลาว ไดแก  

1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนวยทรัสตของทรัสต เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) และ/หรือ กองทรัสตหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีจัดต้ัง
ในรูปแบบบริษัท ทรัสต หรือรูปแบบอ่ืนใด ท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ตราสารท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  

2. หนวยของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ หนวยของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานในตางประเทศท่ี
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และ/หรือทรัสตท่ีจัดต้ังในรูปแบบบริษัท ทรัสต หรือรูปแบบอ่ืนใด ท่ีมีวัตถุประสงคหลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded 
Fund ที่เนนลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ กลุมกิจการโครงสราง
พื้นฐาน  

3. หุนของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกลุม
กิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงไดกับกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกลุมกิจการโครงสรางพื้นฐาน 
รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิทธิในการไดมาซ่ึงหุนและ/หรือหลักทรัพยดังกลาวหรือใหผลตอบแทนอางอิง
กับหุน / กลุมหุนนั้น ๆ  

4. หนวยของกิจการเงินรวมลงทุน (private equity) อันไดแก หุน ใบทรัสต ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
ทรัพยสินของกิจการเงินรวมลงทุนท้ังในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ/หรือกลุมกิจการ
โครงสรางพื้นฐาน ท้ังนี้ ไมวากจิการดังกลาวจะจัดต้ังข้ึนในรูปของบริษัท ทรัสต หรือรูปแบบอื่นใด  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) หรือ
หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานซ่ึงอยูภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการไดโดยไมจํากัดอัตราสวน ยกเวนในกรณีท่ีกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง
1) และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน จะลงทุนสูงสุดไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของกองทุน
ปลายทาง โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง(circle 
investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอ่ืนภายใตบริษัทจัดการเดียวกกันอีก (cascade 
investment)  

สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน เงินฝากท้ังในและตางประเทศ 
สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ีมี
สัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-
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Investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพยท่ี
มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในกรณี ท่ีกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจพิจารณาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน 

 

นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน : 

 กองทุนจะปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล :  

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลปละไมเกิน 4 ครั้ง โดยจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสมหรือกําไร
สุทธิ เม่ือกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงินปนผล ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการ
พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม
เพิ่มขึ้นในงวดบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น  

กรณีท่ีเงินปนผลท่ีจะจายใหกับผูถือหนวยเมื่อคํานวณแลวเปนจํานวนเงินนอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจงดจายเงินปนผลดังกลาวก็ได ท้ังนี้ ในกรณีท่ี กองทุนรวมมีนโยบายในการจายเงินปนผลมากกวาหนึ่งครั้ง
ในรอบปบัญชี บริษัทอาจนํายอดเงินปนผลท่ีคํานวณไดนอยกวา 0.25 บาทตอหนวยลงทุนนั้นไปรวมคํานวณกับการ 
จายเงินปนผลในครั้งตอไปของรอบปบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ หากยอดสะสมดังกลาวรวมกันแลวยังนอยกวา 0.25 บาทตอ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิงดจายเงินปนผลดังกลาวและนําไปสมทบในรอบปบัญชีถัดไป 
 
คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนตอรายการ (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
คาธรรมเนียมการขาย  ไมเกิน 3.00   
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไมเกิน 3.00 
คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย    ไมเกิน  0.75   
 
คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนตอป (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ) 
คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 3.00 หรือ 3.2100 (รวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.25 หรือ 0.2675 (รวมภาษีมลูคาเพิ่ม) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกนิ 0.30 หรือ 0.3210 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 
กองทุนเปดเค Property Infra Flexible 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังแรก 500.00  บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการซ้ือคร้ังตอไป 500.00  บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  500.00  บาท  
มูลคาคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา  500.00  บาท 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563

	 กองทุนมีนโยบ�ยลงทุนในหลักทรัพย์หรือตร�ส�รท้ังในและต่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์	 และ/หรือกลุ่มกิจก�รโครงสร้�งพื้นฐ�น	 รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบ
ระยะเวล�บัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 โดย	ณ	สิ้นเดือน
พฤศจิก�ยน	2563		กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนประม�ณร้อยละ	97.43	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	
แบ่งเป็น	กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศ
ร้อยละ	54.98	กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ใน
ประเทศร้อยละ	31.81	กองทุนรวมโครงสร้�งพ้ืนฐ�นในประเทศร้อยละ	4.54	ขนส่งและโลจิสติกส์
ร้อยละ	2.95	พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ร้อยละ	1.53	

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 ณ	สิ้นเดือนพฤศจิก�ยน	2563	 	กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนประม�ณร้อยละ	97.43	ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ	ณ	สิ้นเดือนพฤษภ�คม	2563	โดยหลักทรัพย์ที่กองทุน
มีก�รลงทุนสูงสุด	5	อันดับแรก	 ได้แก่	CapitaLand	Commercial	Trust,	Ascendas	Real	
Estate	 Investment	 Trust,	 Mapletree	 Commercial	 Trust,	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนใน
สังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์เพื่ออุตส�หกรรมเฟรเซอร์ส	พร็พเพอร์ตี้	 และ	
Frasers	Centrepoint	Trust

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
Fund Performance of K Property Infrastructure Flexible Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 22.504.1113.824.49
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 20.603.0417.821.38
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 7.096.024.467.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 7.805.324.086.94
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563/Performance as of 30 Nov 2020

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*01/06/2016

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 7.175.18-10.61-3.50-3.04-10.05
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.933.41-13.42-5.09-2.82-12.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 11.9314.0022.5411.7010.8423.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 11.7713.9422.4711.9010.2323.13

  ตัวชี้วัด
   ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 50.00% และ
ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return SGD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เม่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 50.00%

  Benchmark
   The composite index of 50% Thailand Property Fund & REITs TRI/ 50% and  FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return SGD Index
converted to Thai Baht on the calculation date.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิก�ยน 2563

*	ตัวชี้วัด

	 ค่�เฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์	 (PF&REIT	Total	Return							

Index)	สัดส่วน	50.00%	และ		ดัชนี	FTSE	ST	Real	Estate	Investment	Trusts	Total	Return	SGD	ปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยน	เมื่อเทียบกับค่�สกุล

เงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทนสัดส่วน	50.00%

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	Property	Infra	Flexible

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 22,543,482,656.37
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2563	เท่�กับ	24	,797,073,913.86)	 	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 598,553,115.43
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	 	
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 292,230.48
	 เงินปันผลค้�งรับ	 151,973,489.78
	 ลูกหนี้อื่น	 19,729,749.81
	 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี	 131,514.14
	 ลูกหนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ	 57,403,050.61
รวมสินทรัพย	์ 23,371,565,806.62
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 95,651,506.71
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 22,751,559.42
หนี้สินอื่น	 	 632,138.31
รวมหนี้สิน		 119,035,204.44
สินทรัพย์สุทธ	ิ 23,252,530,602.18
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน  
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	2,381,846,396.4163	หน่วย		 23,818,463,964.16
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	 	
กำ�ไรสะสม   
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 (2,985,909,566.63)
	 บัญชีปรับสมดุล	 2,419,976,204.65
สินทรัพย์สุทธ	ิ 23,252,530,602.18
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)	 9.7624	
	 (ปี	2563	คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	2,381,846,396.4163	หน่วย)  
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กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน
 หุ้นส�มัญ และทรัสต์
  :Others-Singapore        
	 	 	 United	Hampshire	US	Real	Estate	Investment	Trust	 	 	 14,700.00	 118.78	(USD)	 8,305.50	(USD)	 251,407.48	 1.12
  :Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs  - Foreign      
	 	 	 Ascendas	Real	Estate	Investment	Trust	 	 	 21,123.14	 635.43	(SGD)	 62,735.73	(SGD)	1,420,351.85	 6.30
	 	 	 Ascott	residence	Trust	 	 	 14,500.00	 135.62	(SGD)	 15,080.00	(SGD)	 341,414.81	 1.51
	 	 	 CapitaLand	Ltd.	 	 	 49,032.56	 1,187.57	(SGD)	 95,123.16	(SGD)	2,153,611.12	 9.55
	 	 	 CDL	HOSPITALITY	TRUSTS	 	 	 17,100.00	 258.22	(SGD)	 21,546.00	(SGD)	 487,806.60	 2.16
	 	 	 ESR	Real	Estate	Investment	Trust	 	 	 26,004.63	 136.39	(SGD)	 10,531.88	(SGD)	 238,444.20	 1.06
	 	 	 FAR	EAST	HOSPITALITY	TRUST	 	 	 20,595.66	 134.56	(SGD)	 13,078.25	(SGD)	 296,094.61	 1.31
	 	 	 Frasers	Centrepoint	Trust	 	 	 25,173.71	 605.90	(SGD)	 58,403.02(SGD)	1,322,258.27	 5.87
	 	 	 FRASERS	LOGISTICS	&	INDUSTRI	 	 	 22,426.38	 273.26	(SGD)	 30,948.40	(SGD)	 700,679.25	 3.11
	 	 	 GOODMAN	GROUP	 	 	 550.00	 87.12	(AUD)	 10,274.00	(AUD)	 229,414.27	 1.02
	 	 	 Keppel	DC	REIT	 	 	 11,941.84	 246.79	(SGD)	 33,556.56	(SGD)	 759,728.59	 3.37
	 	 	 Keppel	REIT	 	 	 17,044.64	 206.66	(SGD)	 17,896.88	(SGD)	 405,189.56	 1.80
	 	 	 Link	REIT	 	 	 2,250.00	 1,567.78	(HKD)	 153,000.00	(HKD)	 597,495.87	 2.65
	 	 	 MANULIFE	REAL	ESTATE	INV	 	 	 9,000.00	 74.56	(USD)	 6,705.00	(USD)	 202,960.35	 0.90
	 	 	 Mapletree	Commercial	Trust	 	 	 30,100.69	 619.26	(SGD)	 61,405.41	(SGD)	1,390,233.12	 6.17
	 	 	 Mapletree	Industrial	Trust	 	 	 10,384.03	 254.02	(SGD)	 30,529.05	(SGD)	 691,184.96	 3.07
	 	 	 Mapletree	Logistics	Trust	 	 	 22,196.92	 381.04	(SGD)	 43,727.93	(SGD)	 990,010.77	 4.39
	 	 	 SIMON	PROPERTY	GROUP	 	 	 30.00	 23.08	(USD)	 2,566.50	(USD)	 77,687.96	 0.34
	 	 	 Suntec	Real	Estate	Investment	Trust	 	 	 14,000.00	 216.36	(SGD)	 21,140.00	(SGD)	 478,614.66	 2.12
  รวม : Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs  - Foreign	 	 	 	12,783,180.82	 56.70
  พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์        
	 	 	 บมจ.แลนด์	แอนด์	เฮ้�ส์	 	 	 5,252.90	 	 	 41,235.26	 0.18
	 	 	 บมจ.ศุภ�ลัย	 	 	 13,100.00	 	 	 234,490.00	 1.04
	 	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 	 11,295.30	 	 	 79,067.10	 0.35
  รวมพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	 	 	 	 	 	 354,792.36	 1.57
  ขนส่งและโลจิสติกส์        
	 	 	 Thailand	Future	Fund	 	 	 67,168.40	 	 	 685,117.68	 3.04
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กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม
  
 

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

  กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ     
	 	 	 กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ฟิวเจอร์พ�ร์ค	 	 	 6,420.70	 	 	 115,572.60	 0.51
	 	 	 กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้�ส์	 	 	 5,194.90	 	 	 50,130.79	 0.22
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์	CPN	รีเทล	โกรท	 	 49,996.80	 	 	1,134,927.36	 5.03	
	 	 	 กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิต	 	 	 46.00	 	 	 473.80	 0.00
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์	เอส	ไพรม์	โกรท	 	 11,706.00	 	 	 93,062.70	 0.41
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์	แอล	เอช	ช้อปปิ้ง	เซ็นเตอร์	26,769.80	 	 	 310,529.68	 1.38
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	 	 51,011.40	 	 	 612,136.80	 2.72
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ	 	 40,985.99	 	 	 426,254.29	 1.89
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�ดับบลิว	 	 85,432.91	 	 	1,102,084.59	 4.89
	 	 	 		เอชเอ	พรีเมี่ยม	โกรท	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�ไทย	 	 	 29,691.20	 	 	 338,479.68	 1.50
	 	 	 แลนด์	ไพร์ม	พร็อพเพอร์ตี้	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	 	 	 31,878.60	 	 	 656,699.16	 2.91
	 	 	 บมจ.เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	(ประเทศไทย)	 	 	109,668.75	 	 	1,359,892.51	 6.03
	 	 	 กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์สน�มบินสมุย	 	 	 14,833.00	 	 	 186,895.80	 0.83
	 	 	 กองทุนรวมอสังห�ริมทรพย์สิทธิก�รเช่�เทสโก้โลตัส	รีเทล	โกรท	 	 56,149.60	 	 	 971,388.08	 4.31
	 	 	 กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์	ซี.พี.ท�วเวอร์	โกรท		 	 3,926.20	 	 	 37,298.90	 0.17
  รวมกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ	 	 	7,395,826.74	 32.80
 รวมหุ้นส�มัญ และทรัสต	์ 	 	 	 	 	21,470,325.08	 95.23
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	21,470,325.08	 95.23
หน่วยลงทุน        
 หน่วยลงทุนจดทะเบียน        
  กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง บีทีเอสโกรท       
	 	 	 กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง	บีทีเอสโกรท	 	 40,628.40	 	 	 237,676.14	 1.05
  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น        
	 	 	 บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	 	 	 61,931.37	 	 	 817,494.10	 3.63
 รวมหน่วยลงทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	1,055,170.24	 4.68
 กองทุนเปิด        
  The Vanguard Group        
	 	 	 Vanguard	REIT	ETF	 	 	 7.00	 674.19	(USD)	 	 17,987.34	 0.08
รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	1,073,157.58	 4.76
รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 24,797,073,913.86 บ�ท)      22,543,482.66 100.00
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กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 484,786.47
	 ร�ยได้จ�กเงินปันผล	 678,615,848.72
	 	 รวมร�ยได้	 679,100,635.19
ค่�ใช้จ่�ย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 131,999,254.25
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 3,299,981.39
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 9,899,944.07
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 59,913.91
	 ค่�ภ�ษีดอกเบี้ยหัก	ณ	ที่จ่�ย	 77,222.34
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 16,923,291.70
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 162,259,607.66
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 516,841,027.53
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 57,611,726.53
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 77,050,630.16
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (52,902,000.00)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 41,188,777.18
	 	 รวมร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	อื่น	 122,949,133.87
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 290,559,017.27
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (1,840,692,382.53)
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 (1,550,133,365.26)
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (910,343,203.86)
กำ�ไรสะสมต้นป	ี (2,075,566,362.77)
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 (910,343,203.86)
กำ�ไรสะสมปล�ยป	ี (2,985,909,566.63)
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  9,696,293,827.07 41.70
  หุ้นส�มัญและทรัสต์    
				จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ    
 -พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์    
	 	 บมจ.เอพี	(ไทยแลนด์)	 	 79,067,100.00	 0.34
	 	 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	 	 41,235,265.00	 0.18
	 	 บมจ.	ศุภ�ลัย	 	 234,490,000.00	 1.01
 -ขนส่งและโลจิสติกส์    
	 	 กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่ออน�คตประเทศไทย	 -	 685,117,680.00	 2.95
หน่วยลงทุน    
	 	 จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	ฯ	 	 8,450,996,970.80	 36.34
เงินฝ�ก	 	 	 205,386,811.27	 0.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 	 13,446,034,175.21	 57.83
 เขตบริห�รพิเศษฮ่องกง    
  หุ้นส�มัญ และทรัสต ์    
  -Property Fund & Real Estate Investment    
    Trusts or REITs  - Foreign 
	 	 	 Link	REIT	 	 597,495,871.61	 2.57
 สหร�ชอ�ณ�จักร    
  เงินฝ�ก	 	 150,500,497.21	 0.65
 ประเทศสหรัฐอเมริก�    
  หน่วยลงทุน	 	 17,987,342.10	 0.08
  หุ้นส�มัญ และทรัสต์    
  -Property Fund & Real Estate Investment 
   Trusts or REITs  - Foreign 
	 	 	 SIMON	PROPERTY	 	 77,687,955.00	 0.33

       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563

ร�ยละเอียดก�รลงทุน   
CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV
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       ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563
ร�ยละเอียดก�รลงทุน   

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่�ต�มร�ค�
ตล�ด

% 
NAV

 ประเทศสิงคโปร์    
  หุ้นส�มัญ และทรัสต์    
  -Property Fund & Real Estate Investment 
   Trusts or REITs  - Foreign   
	 	 	 Suntec	Real	Estate	Investment	Trust	 	 478,614,659.69	 2.06
	 	 	 Kepple	DC	REIT	 	 759,728,594.49	 3.27
	 	 	 Keppel	REIT	 	 405,189,560.64	 1.74
	 	 	 Mapletree	Commercial	Trust	 	 1,390,233,124.94	 5.98
	 	 	 Mapletree	Industrial	Trust	 	 691,184,958.13	 2.97
	 	 	 Mapletree	Logistics	Trust	 	 990,010,766.25	 4.26
	 	 	 MANULIFE	REAL	ESTATE	INV	 	 202,960,350.00	 0.87
	 	 	 Ascendas	Real	Estate	Investment	Trust	 	 1,420,351,847.39	 6.11
	 	 	 Ascott	residence	Trust	 	 341,414,809.27	 1.47
	 	 	 CDL	Hospitality	Trusts	 	 487,806,596.86	 2.10
	 	 	 CapitaLand	Integrated	Commercial	Trust	 	 2,153,611,122.48	 9.26
	 	 	 ESR	REIT	 	 238,444,201.62	 1.03
	 	 	 Frasers	Centrepoint	Trust	 	 1,322,258,271.39	 5.69
	 	 	 FAR	EAST	HOSPITALITY	TRUST	 	 296,094,605.35	 1.27
	 	 	 Frasers	Logistics	&	Commercial	Trust	 	 700,679,251.62	 3.01
  -Others-Singapore    
   United	Hampshire	US	Real	Estate	Investment	Trust	 251,407,485.00	 1.08
  ประเทศลักเซมเบอร์ก    
   เงินฝ�ก	 	 242,958,037.42	 1.04
  ประเทศออสเตรเลีย    
   หุ้นส�มัญ และทรัสต์    
   -Property Fund & Real Estate Investment 
    Trusts or REITs  - Foreign  
	 	 	 GOODMAN	GROUP	 	 229,414,266.75	 0.99
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 	 57,403,050.61	 0.25
	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 	 57,403,050.61	 0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 	 52,799,549.29	 0.23
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  23,252,530,602.18 บ�ท
อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 28.42%
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(*)	คำ�อธิบ�ย	Corporate	Governance	Scoring	หรือ	“CG	Scoring”
	 CG	Scoring	คือก�รวัดผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
	 กรรมก�รบริษัทไทย	(“IOD”)
	 โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และนำ้�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี	2563	แบ่งออกเป็น	5	หมวดดังต่อไปนี้
	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	 	 15%
	 2.	ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	 10%
	 3.	ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย	 20%
	 4.	ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส		 20%
	 5.	คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร		 35%

โดย	 IOD	 จะทำ�ก�รเผยแพร่ร�ยชื่อเฉพ�ะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ	 “ดี”	 ขึ้นไป	 ซึ่งมี	 3	 กลุ่มคือ	 “ดี”												

“ดีม�ก”	และ	“ดีเลิศ”	โดยใช้สัญลักษณ์ต�มต�ร�งดังกล่�วข้�งล่�ง	

	 	 ช่วงคะแนน		 สัญลักษณ์	 คว�มหม�ย

	 	 SCORE	 Range	Number	of	Logo	 	 	 	 	

	 	 90-100	 					 ดีเลิศ	 	 	 	

	 	 	80-89	 						 ดีม�ก	 	 	 	

	 	 70-79	 					 ดี	 	 	 	

	 	 60-69	 				 ดีพอใช้	 	 	 	

	 	 50-59	 			 ผ่�น	 	 	 	

	 	 ตำ่�กว่�	50	 No	logo	given			 N/A	 	 	
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 		0.00	 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 598,845,345.90	 2.58	
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 	0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 Clearsteam	Banking	 	 N/A	 N/A	 	 242,958,037.42
	 	 Luxembourg	 	 	 	 	 	
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 JP	Morgan	Chase	Bank,	N.A.	 	 N/A	 Aa3,P-1	 	 150,500,497.21
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 11,464,925.74	
4.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 193,921,885.53

                สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีบริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่มตร�ส�รต�ม 
(ง) เท่�กับ 0.00%
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�    
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (741,573.67)	 0.00%	 2	ธ.ค.	2563	 (741,573.67)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,012,681.36)	 0.00%	 16	ธ.ค.	2563	 (1,012,681.36)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,894,003.53	 0.02%	 6	ม.ค.	2564	 4,894,003.53

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 14,911,808.78	 0.06%	 13	ม.ค.	2564	 14,911,808.78

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 9,165,422.82	 0.04%	 27	ม.ค.	2564	 9,165,422.82

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 14,556,459.67	 0.06%	 3	ก.พ.	2564	 14,556,459.67

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 15,219,036.85	 0.07%	 10	ก.พ.	2564	 15,219,036.85

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (2,220,877.19)	 -0.01%	 24	ก.พ.	2564	 (2,220,877.19)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,003,349.11	 -0.01%	 24	ก.พ.	2564	 3,003,349.11

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,656,650.89	 0.02%	 24	ก.พ.	2564	 5,656,650.89

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (809,530.19)	 0.00%	 3	มี.ค.	2564	 (809,530.19)
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก
 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�									
เชื่อถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	
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ก�รจัดอันดับเงินฝ�กธน�ค�รระยะสั้นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	 “Not	Prime”	 	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563

 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

	 1	 DBS	Vickers	Securities	(Singapore)	Pte	Ltd.	 	6,563,656.82		 40.65%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบีเคย์เฮียน(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	5,300,484.91		 32.83%

	 3	 Macquarie	Securities	(Australia)	Limited	 	1,340,785.61		 8.30%

	 4	 บริษัทหลักทรัพย์	เครดิต	สวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	920,013.79		 5.70%

	 5	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	645,248.28		 4.00%

	 6	 บริษัทหลักทรัพย์	ซิตี้คอร์ป	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	242,183.19		 1.50%

	 7	 บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	171,952.69		 1.06%

	 8	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	140,576.04		 0.87%

	 9	 บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน)	 	122,861.49		 0.76%

	 10	 บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 	120,322.30		 0.75%

	 11	 อื่นๆ	 	579,324.86		 3.59%

  รวม  16,147,409.99  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มถุินายน  ถึงวนัที  พฤศจกิายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 131,999.25 0.54

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 3,299.98 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 9,899.94 0.04

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 16,410.47 0.07

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 649.96 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด(Total Fund's Direct Expenses) 162,259.61 0.66

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีหักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หนา้ที  / KPROP
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก	Website	:	www.kasikornasset.com

ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563

	 	 1.	บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

	 	 2.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที	่ 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
บ�ท/หน่วย	 	 0.13	 0.11	 0.14	 0.40	 0.45	 0.27	 0.42

วัน XD	 	31/8/59	 30/11/59	 28/2/60	 31/8/60	 30/11/60	 31/5/61	 31/8/61

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/9/59	 14/12/59	 14/3/60	 14/9/60	 14/12/60	 14/6/61	 14/9/61

ครั้งที	่ 	 8	 9	 10	 11	 รวม
บ�ท/หน่วย	 	 0.54	 0.46	 0.58	 0.12	 3.62

วัน XD	 	28/2/62	 31/5/62	 2/9/62	 2/12/62

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/3/62	 14/6/62	 13/9/62	 13/12/62	
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ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กก�รที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น
      

  กลยุทธ์ก�รลงทุน   จัด
 บริษัท บทวิเคร�ะห์ เยี่ยมชม สัมมน� หุ้นจอง 
  และข้อมูลข่�วส�ร บริษัท

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	ซี	ไอ	เอ็ม	บี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	เครดิตสวิส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ซิต้ี	คอร์ป	(ประเทศไทย)	 X

บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 X

บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	เจ.พี.มอร์แกน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	เกียรติน�คินภัทร	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรี	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	แมคควอรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	อ�ร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 X

บริษัทหลักทรัพย์	ธนช�ต	จำ�กัด	(มห�ชน) X

บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ยูบีเอส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด X

บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) X

(รอบระยะเวล�บัญชี	1	ธันว�คม	2562	-	30	พฤศจิก�ยน	2563)





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible(K-PROPI)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562
ถึงวันที่31พฤษภาคม2563
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รายงานประจำปี
ณ 31 พฤษภาคม 2563  



กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ  

โครงสร้างพื้นฐานจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
 
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนใน

หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
เงินทุนของโครงการ 35,999 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 3,599.9000 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 1 มิถุนายน 2559 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่จดทะเบียน อยู่ระหว่างการดำเนินการ
กระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรกทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ  
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบระยะ
เวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์หรือตราสาร
ดังกล่าว ได้แก่ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทรัสต์หรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการ
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange 
Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และ/หรือธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

2. หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ทรัสต์ที่จัดตั้งใน
รูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ 
Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

3.  หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับ



กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารหรือ
สัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือให้ผล
ตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ 

4. หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่
ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด  

 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
(กอง1) หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ยกเว้นในกรณี
ที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
จะลงทุนสูงสุดได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุน
ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อ  
ในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกกันอีก (cascade investment) 
 ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก  
ทั้งในและต่างประเทศ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือ หลักทรัพย์ที่
มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์
สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
 ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน 

หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 
วันทำการ 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100  
ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่
จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มี  
การจ่ายเงินปันผลนั้น 
 กรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยเมื่อคำนวณแล้วเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า 0.25 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ กองทุนรวมมีนโย
บายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปีบัญชี บริษัทอาจนำยอดเงินปันผลที่คำนวณได้
น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนนั้นไปรวมคำนวณกับการ จ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปของรอบปี
บัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ หากยอดสะสมดังกล่าวรวมกันแล้วยังน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวและนำไปสมทบในรอบปีบัญชีถัดไป 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
   ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 
   วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
   สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 26,853,003,895.59 15,500,402,204.70 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.1156 10.5285 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) (582,052,188.24) 1,675,582,412.14 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.2181) 1.4741 
เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย (บาท) 0.70 1.42 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* 2.23 14.72 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)** (0.76) 14.65 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด  
  ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 50.00% และ ดัชนี FTSE ST Real Estate 
Investment Trusts Total Return SGD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 50.00% 
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
รอบระยะเวลา1มิถุนายน2562–31พฤษภาคม2563

ตลาดทุน
 ในช่วงแรกของรอบปีบัญชี (มิถุนายน-สิงหาคม 2562) การลงทุนในกลุ่มกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม ได้รับปัจจัยบวกจาก
การที่หลายประเทศได้ปรับนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายลงเพื่อประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ
หลังจากสงครามการค้ายกระดับขึ้นโดยสหรัฐเพิ่มการจัดเก็บภาษีร้อยละ 15 กับสินค้าส่งออกจีนอีก 
1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีนมีการประกาศเก็บภาษีตอบโต้เช่นกัน การดำเนินนโยบาย  
การเงินที่ผ่อนคลายนำมาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 11 ปี
หลังจากเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงชัดเจน ตามมาด้วยธนาคารกลางในกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ที่มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงตามรวมทั้งไทย ซึ่งกนง.ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 1.5 เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 ปี อย่างเหนือความคาดหมาย
ของตลาดในการประชุมเดือนสิงหาคมการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายดังกล่าวส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) อายุ 10 ปีปรับตัวลดลงจากระดับ 2%  
มาที่ระดับ 1.5% ในช่วงเดือนสิงหาคม 
 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวและมีการขาดสภาพคล่อง  
ในตลาดซื้อคืนพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง แม้สงครามการค้าจะผ่อนคลายลงบ้างจากที่สหรัฐและจีนอยู่
ในช่วงเจรจาข้อตกลงการค้าเฟสแรก โดยจีนจะมีการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้น และมีการแก้ ไข
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้สหรัฐได้มีการเลื่อนแผนการปรับเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีน
มูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอีกร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 ออกไป ธนาคารกลางสหรัฐฯ  
จึงต้องทำการลดดอกเบี้ยมากขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องในตลาดซื้อคืนพันธบัตร ความกังวลทางด้าน
เศรษฐกิจที่ชะลอลง และการขาดสภาพคล่องในตลาดซื้อคืนพันธบัตร ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่ว
โลกรวมถึงกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ถูกกดดัน 
 ในช่วงต้นปี 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวลงอย่างมากพร้อมกับสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก จากภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะ
เข้าสู่ภาวะถดถอยจากโรคระบาด COVID-19 ที่ขยายวงอย่างกว้างขวาง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศจนรัฐบาลในหลายประเทศต้องออกมาตรการ 
Lockdown และปิดประเทศ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้มีแรงขายออกมาอย่าง
รุนแรงในตลาดหุ้นทั่วโลก และก็ยังมีการขายออกมาอย่างหนักในตลาดตราสารหนี้เอกชน ค่าเงิน 
USD ยังแข็งค่าอย่างมากจากการขาดสภาพคล่องในตลาดทั่วโลก จนธนาคารกลางสหรัฐ  
ต้องประกาศลดดอกเบี้ยแรงมาที่ 0.00-0.25% พร้อม ประกาศทำ QE อย่างไม่จำกัดจำนวน และ
ยังเข้ามาแทรกแซงตลาดตราสารหนี้สหรัฐอย่างมีนัยยะ จนในที่สุดตลาดตราสารหนี้ลดความ
ผันผวนลงมา และ yield curve ก็กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตลาดตราสารหนี้เริ่มมีเสถียรภาพ 
เม็ดเงินบางส่วนจึงไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งในช่วงหลังของเดือนเมษายน หนุนด้วย
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มาตรการ QE และมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรัฐบาลทั่วโลก โดยกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเภท Retail Office และ 
Hospitality ได้รับผลกระทบมากที่สุดจึงปรับตัวลงมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ในประเภทอื่นๆ ที่มีการ
ฟื้นตัวได้เร็วกว่า 
 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ  
กลุ่มธุรกิจอัสงหาริมทรัพย์ และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันโดยเฉลี่ยนรอบระยะ
เวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในตราสารต่าง
ประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 
กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 95.04 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แบ่งเป็น กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITS ต่างประเทศร้อยละ 
51.11 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITS ใน
ประเทศร้อยละ 32.59 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศร้อยละ 5.23 ตราสารทุนในหมวด
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ร้อยละ 4.19 และตราสารทุนในหมวดอุตสาหกรรมพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 1.27 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเทียบกับรอบปีบัญชกี่อนหน้า
 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า โดย ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2563 กองทุนมีหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้, 
Ascendas Real Estate Investment Trust, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท, Frasers Logistics & Commercial Trust 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 ในขณะที่ตัวชี้วัดมี
ผลตอบแทนลดลงร้อยละ 0.76 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานดีกว่าเกณฑ์ชี้วัดร้อยละ 2.99 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 ไม่มี 
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
 
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2559*S 2560 2561 2562

ผลตอบแทนกองทุนรวม 4.49 13.82 4.11 22.50 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.38 17.82 3.04 20.60 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 7.94 4.46 6.02 7.09 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 6.94 4.08 5.32 7.80  
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 
 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม -6.79 -4.34 -7.43 2.23 9.36 9.08 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.09 -5.34 -8.85 -0.76 8.61 8.11 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

32.19 40.66 29.77 21.61 13.27 11.96 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

31.81 40.19 29.59 21.63 13.14 11.76 
  
ตัวชี้วัด 
 ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total 
Return Index) สัดส่วน 50.00% และ ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return SGD ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยน เมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 50.00%  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562ถึงวันที่31พฤษภาคม2563

 
 อันดับ ชื่อ

 ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 
 1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 26,469,011.87 39.76% 
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด 12,503,462.08 18.78% 
 3 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 6,237,692.75 9.37% 
 4 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5,688,364.32 8.54% 
 5 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 4,439,558.09 6.67% 
 6 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 3,493,000.30 5.25% 
 7 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 1,453,672.12 2.18% 
 8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 1,414,565.25 2.12% 
 9 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 694,835.86 1.04% 
 10 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 682,886.19 1.03% 
 11 อื่นๆ 3,495,612.34 5.25%  
  รวม 66,572,661.17 100.00%
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  ธันวาคม  ถึงวนัที  พฤษภาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 157,569.44 0.54

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 3,939.24 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 11,817.71 0.04

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 2,071.54 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 175,397.93 0.60

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มถุินายน  ถึงวนัที  พฤษภาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 303,976.45 1.07

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 7,599.41 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 22,798.23 0.08

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายภาษีดอกเบียหกั ณ ทีจ่าย(Withholding Tax) 1,746.08 0.01

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 2,311.71 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 338,431.89 1.20

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2563

 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  12,727,241,922.86 47.40 
 หุ้นสามัญและทรัสต์
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  62,688,915.00 0.23 
   บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์  85,796,170.00 0.32 
   บมจ.ศุภาลัย  193,880,000.00 0.72 
  -ขนส่งและโลจิสติกส์
   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
    เพื่ออนาคตประเทศไทย - 1,125,246,080.00 4.19 
 หน่วยลงทุน
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  10,158,460,680.00 37.83 
  เงินฝาก   1,101,170,077.86 4.10 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  14,640,992,771.23 54.52 
 สหราชอาณาจักร
  เงินฝาก   108,335,460.98 0.40 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หน่วยลงทุน   390,594,035.70 1.45 
 ประเทศสิงคโปร์
  หุ้นสามัญ และทรัสต์ 
  -PropertyFund&RealEstateInvestmentTrustsorREITs-Foreign
   Ascendas Real Estate Investment Trust  1,682,859,075.94 6.27 
   CapitaLand Commercial Trust  1,142,059,414.99 4.25 
   CDL Hospitality Trusts  338,198,115.88 1.26 
   Capitaland MallTrust  1,246,497,133.67 4.64 
   ESR REIT   235,120,225.13 0.88 
   Frasers Centrepoint Trust  901,903,675.87 3.36 
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2563
 
รายละเอียดการลงทุน 
 CGScoring มูลค่าตาม %NAV
 ปี2562(*) ราคาตลาด  
   FAR EAST HOSPITALITY TRUST  217,437,115.08 0.81 
   Frasers Logistics & Commercial Trust  1,286,173,083.12 4.79 
   Kepple DC REIT  1,141,433,761.77 4.25 
   Keppel REIT  594,150,980.62 2.21 
   Mapletree Commercial Trust  1,143,731,051.00 4.26 
   Mapletree Industrial Trust  1,220,813,670.27 4.55 
   Mapletree Logistics Trust  1,169,849,210.50 4.36 
   MANULIFE REAL ESTATE INV  158,413,800.00 0.59 
   Suntec Real Estate Investment Trust  474,297,509.56 1.77 
  -Others-Singapore
   United Hampshire US Real Estate Investment Trust 291,508,541.83 1.09 
 ประเทศลักเซมเบอร์ก
  เงินฝาก   123,927,490.44 0.46 
 ประเทศออสเตรเลีย
  หุ้นสามัญ และทรัสต์ 
  -PropertyFund&RealEstateInvestmentTrustsorREITs-Foreign
   GOODMAN GROUP  773,689,418.88 2.88 
 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  16,214,273.43 0.06 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  16,214,273.43 0.06  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (531,445,071.93) (1.98)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  26,853,003,895.59บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):67.71%
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”  
CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้  
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  15% 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10% 
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20% 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20% 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 35%  
โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ “ดี” 
“ดีมาก” และ “ดีเลิศ” 
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง  
 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ ความหมาย 
 SCORE Range Number of Logo  
 90-100  ดีเลิศ 
 80-89  ดีมาก 
 70-79  ดี 
 60-69  ดีพอใช้ 
 50-59  ผ่าน 
 ต่ำกว่า 50 No logo given N/A 
 



37

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  1,333,433,029.28 4.97 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ 
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 
 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

 
    อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร Clearsteam Banking  N/A N/A  108,335,460.98 
  Luxembourg 
2. เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase   N/A Aa3,P-1  123,927,490.44 
  Bank, N.A.   
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  3,697.80 
4. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha),F1+(tha)  1,101,166,380.06  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible
ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2563

 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,478,728.62 0.01% 10 มิ.ย. 2563 3,478,728.62 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,361,271.38) -0.01% 10 มิ.ย. 2563 (1,361,271.38) 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 8,009,632.97 0.03% 17 มิ.ย. 2563 8,009,632.97 
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 8,869,632.97 0.03% 17 มิ.ย. 2563 8,869,632.97 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (478,925.36) 0.00% 24 มิ.ย. 2563 (478,925.36) 
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,303,524.39) -0.01% 5 ส.ค. 2563 (2,303,524.39) 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อยา่งไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณห์รอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบตอ่
ความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนิเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความนา่เชือ่ถอืขัน้ปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์  
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่
เหมาะสม 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด 
 
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก 
 
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง 
 
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง 
 
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้ 
 
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี 
 
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคPropertyInfraFlexible
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1มถินุายน2562ถงึวนัที่31พฤษภาคม2563

 
 1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 
 2. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com  
หรอืที ่Website ของสำนกังาน ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
บาท/หน่วย 0.13 0.11 0.14 0.40 0.45 0.27 0.42 0.54  
วัน XD 31/8/59 30/11/59 28/2/60 31/8/60 30/11/60 31/5/61 31/8/61 28/2/62    
วันจ่ายเงินปันผล 14/9/59 14/12/59 14/3/60 14/9/60 14/12/60 14/6/61 14/9/61 14/3/62  
  
ครั้งที่ 9 10 11 รวม
บาท/หน่วย 0.46 0.58 0.12 3.62 
วัน XD 31/5/62 2/9/62 2/12/62 
วันจ่ายเงินปันผล 14/6/62 13/9/62 13/12/62 
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ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคPropertyInfraFlexible

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย 
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
วินิทร ผ่องใส 
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ 
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม 
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล 
พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล 
สุธี เลิศสาครศิริ 
กอบพร กุลสุรกิจ 
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร 

นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย 
ญดาภัค โออนันต์ 
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ 
จริยา พิมลไพบูลย์ 
นิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
พิศิษฏ์ ไชยพร 
ภราดร เอี่ยวปรีดา 
ภารดี มุณีสิทธิ์ 
รุ้งลดา กิจจารักษ์ 
สุชัย สุตภาคย์ 
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล 
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
 
  กลยุทธ์การลงทุน

 บริษัท บทวิเคราะห์และ
จัดเยี่ยมชม

 สัมมนา หุ้นจอง 

  ข้อมูลข่าวสาร
บริษัท

   
 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) X X - X 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย ์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด X X X X 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด X X - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด X X X - 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) X X X -   

 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายพัชร  สมะลาภา ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ  สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
    14. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 




