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Fund Type 
Closing price (Bt)  

29 May 20 
NAV/Share(Bt) 

Prem./Dis. to 
NAV 

Estimate Div. 
Yield 

Payment 
Period 

Remark 

EGATIF IFF/Leasehold  11.80 11.3 20.8% 6.6% Quarterly Exp 2035-2048 

QHPF PF/Leasehold  11.00 11.8 -6.8% 8.2% Every 2 Month Exp 2030-2036 

DIF IFF/Mixed 15.90 16.2 -1.8% 6.5% Quarterly Exp 2025-2048 

AIMIRT REIT/Freehold 12.40 12.0 3.4% 6.0% Quarterly Exp 2025-2044 

JASIF IFF/Leasehold 9.40 10.9 -14.1% 9.6% Quarterly Exp 2032 
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 แมม้กีารผอ่นคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ระยะที ่3 ในวนัน้ี (1 ม.ิย.)  แต่กจิกรรมทางเศรษฐกจิยงั
ไม่ฟ้ืนกลบัมาด าเนินการเตม็ที ่และมคีวามไม่แน่นอนการแพร่ระบาด COVID-19 รอบที ่2 ซึง่เกดิขึน้แลว้ในหลาย
ประเทศ อาท ิเกาหลใีต ้นอกจากน้ี ประเมนิว่าตวัเลขเศรษฐกจิ และผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน 2Q20 
มแีนวโน้มหดตวัสงูกวา่ในไตรมาสแรก หลงัถกูกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ชดัเจนขึน้ นอกจากนี้ ยงั
มคีวามเสีย่งใหม่ทีเ่กิดขึน้อยา่งความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างสหรฐักบัจนีทีก่ลบัมาตงึเครยีดอกีครัง้ รวมถงึการ
ชุมนุมประท้วงในสหรฐัที่ก่อความวุ่นวายในหลายสบิเมอืงทัว่ประเทศเมื่อวนัที่ 30 พ.ค.ผ่านมา ท าให้หลายเมอืง
ประกาศเคอรฟิ์ว ขณะทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตใินวนัที ่20 พ.ค. 2020 ปรบัลดอตัราดอกเบีย้
นโยบายรอ้ยละ 0.25 เป็นรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ต ่าสุดในประวตักิารณ์ ดว้ยมมีต ิ4 ต่อ 3 เสยีง เป็นในทศิทางเดยีวกบั
ธนาคารกลางสว่นใหญ่ทีด่ าเนินนโยบายทางการเงนิทีผ่อ่นคลายมากขึน้ ซึง่ลว้นเป็นปัจจยัหนุนใหเ้มด็เงนิไหลออก
จากสนิทรพัยเ์สีย่งเขา้สู่สนิทรพัยป์ลอดภยั เราจงึยงัมองว่าการกระจายการลงทุนในกอง REIT เป็นทางเลอืกที่ด ี
ทา่มกลางสถานการณ์ทีม่คีวามผนัผวน และอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่า 
  
 ส าหรบัเดอืนม.ิย. 2020 เราแนะน า EGATIF, QHPF, DIF, AIMIRT, JASIF ทีไ่ดร้บัผลกระทบจ ากดัจาก 
COVID-19 สะทอ้นผลประกอบการ และการประกาศจา่ยเงนิปันผลใน 1Q20 ทีใ่กลเ้คยีงกบั 1Q19 เน่ืองจากลงทุนใน
โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งธุรกจิโรงไฟฟ้า และโทรคมนาคม ซึง่มกีระแสเงนิสดมัน่คงจากสญัญาเชา่ระยะยาวทีค่งที ่
รวมถงึธุรกจิคลงัสนิคา้ และออฟฟิตใหเ้ชา่ ซึง่มอีตัราเชา่ลา่สดุเกอืบเตม็ 100% นอกจากน้ี ระยะเวลาคงเหลอืของ
สญัญา Leasehold มากกวา่ 10 ปี และคาดการณ์ผลตอบแทนเงนิปันสงูกวา่ 6% ตอ่ปี ขณะทีร่าคากองทุนเฉลีย่ 
+8% ภายใน 1 เดอืน แต่ยงัฟ้ืนตวัน้อยกวา่ดชันี SET +14% เรายงัมองวา่การกระจายการลงทุนในกอง REIT เป็น
ทางเลอืกทีด่ทีา่มกลางสถานการณ์ทีม่คีวามผนัผวน และอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่า 
 

1. EGATIF – กองทุนลงทุนในรายไดค้า่ความพรอ้มจา่ย ทีจ่ะเกดิจากการบรหิารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด
ที ่ 1 โดยกองทุนเป็นแบบ Leasehold มอีายคุงเหลอืประมาณ 17 ปี และมเีครดติเงนิปันผลเหลอือกี
ประมาณ 5 ปี  

2. QHPF – กองทุนลงทุนในอาคารส านกังานและอาคารพาณิชยใ์หเ้ชา่ ไดแ้ก่ ตกึควิเฮาส ์เพลนิจติ, ควิเฮาส ์
ลุมพนีิ และ เวฟเพลส เพลนิจติ ประเภทสนิทรพัยเ์ป็นแบบ Leasehold มอีายคุงเหลอืเฉลีย่ 16 ปี อตัรา
เชา่ลา่สดุอยูท่ี ่98% โดยมกีารจา่ยเงนิปันผลทุกๆ 2 เดอืน 

3. DIF – กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีล่งทุนในเสาโทรคมนาคม, ไฟเบอรอ์อฟตคิและบรอดแบนด ์ จุดเดน่
จากโอกาสขยายงานและเตบิโตไปพรอ้มๆกบัผูเ้ชา่หลกั (กลุม่ทร)ู ประเภทสนิทรพัยม์ทีัง้แบบ Freehold 
และ Leasehold โดยสนิทรพัยท์ีเ่ป็น Leasehold มอีายคุงเหลอืเฉลีย่ 21 ปี นอกจากน้ี ยงัมกีารจา่ยเงนิ
ปันผลรายไตรมาส และยงัมเีครดติเงนิปันผลเหลอือกีประมาณ 5 ปี  

4. AIMIRT - กอง REIT แบบ Freehold ลงทุนในทีด่นิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ คลงัสนิคา้ ของกลุม่ JWD และ
กรรมสทิธิท์ ีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ของกลุม่ TIP คดิเป็นสดัสว่นรายได ้75% และ 25% ตามล าดบั มี
ความโดดเดน่จากท าเลทีต่ ัง้ซึง่เป็นศูนยก์ลางการขนสง่และการกระจายสนิคา้ รวมถงึสนิทรพัยอ์ายเุฉลีย่
เพยีง 3.26 ปี และมผีูเ้ชา่เตม็ 100% สว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะยาว 10 ปี ขณะที ่ TIP มมีาตรการลด
ความเสีย่งทดแทนใหก้บักองโดยจะช าระสว่นตา่งของรายไดแ้ละคา่เชา่บรกิารจากที่คาดการณ์ไวใ้นชว่ง 
3 ปีแรก (นบัจากปี 2018)  

5. JASIF – กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมทีล่งทุนในเสน้ใยแกว้น าแสง มผีูเ้ชา่หลกัคอืบรษิทัทรปิ
เป้ิลทร ี บรอดแบนด ์ จ ากดั (มหาชน) หรอื TTTBB ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ JAS โดยภายหลงัการเขา้
ลงทุนกรรมสทิธิส์นิทรพัยเ์พิม่เตมิครัง้ที ่ 1 มลูคา่ 3.8 หมื่นลา้นบาท จะท าใหม้เีสน้ใยแกว้น าแสงเพิม่ขึน้ 
700,000 คอรก์โิลเมตร เป็น 1,680,500 คอรก์โิลเมตร โดย TTTBB จะเชา่สนิทรพัยใ์หมก่ลบั ระยะ
สญัญาเชา่สิน้สดุ 29 ม.ค. 2032 สว่นสญัญาเชา่เดมิจะขยายอายสุญัญาเชา่หลกั 784,400 คอรก์โิลเมตร 
(80% ของสญัญาเดมิทัง้หมด) จาก 22 ก.พ. 2026 ไปเป็น 29 ม.ค. 2032 และใหส้ทิธติอ่อกี 10 ปี คาด
กองทุนจา่ยปันผล (DPU) ปี 2020 ที ่1 บาท/หน่วย และมเีครดติเงนิปันผลเหลอืประมาณ 5 ปี 

 
 



 

หน้า 2 จาก 3 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ ส านักงานเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ส านักงานอัลม่าลิงค์ ส านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1 

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์   

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-680-0700, 02-680-0777 02-646-9600, 02-646-9999 02-660-5000, 02-264-6000 เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 

02-658-9000, 02-658-9500    02-878-5999 
     

สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2) สาขา แจ้งวัฒนะ 

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเค่ียนหงวน 2 ชั้น 18 99, 99/9  

ห้องเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพร้าว ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ (เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ยูนิตเลขที่ 1904 ชั้น 19 

จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา  02-690-4100 02-254-1717 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด 

02-378-4545 เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร   ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 

 02-740-7100   02-005-4193 

     

สาขา ประชาชื่น สาขา รังสิต สาขา รัตนาธิเบศร์   

105/1 อาคารบี ชั้น 4 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 576 ถ.รัตนาธิเบศร์   

ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี   

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี   

02-580-9130 02-993-8180 02-831-8300   

     

สาขา ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี สาขาเชียงใหม่ 2 สาขาเชียงใหม่ 3 

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง 311/1 197/29, 213/3 310  อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ถ.กลางเมือง  (ฝั่งริมบึง) ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ห้อง B1-1, B1-2  

จ.ขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 

043-224-504 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 042-245-589 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 043-058-925  053-235-889, 053-204-909 053-805-388 

     

สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราชสีมา สาขา ออนไลน์ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 198/1 ตรอกสมอราย 22/18 106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.ในเมือง ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

053-750-120 053-640-599 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  074-243-777 

  044-288-700, 044-014-322,  จ.ภูเก็ต  

  044-014-323 076-210-499  

     

สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี   

59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ 300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล   

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี   

075-211-219 จ.สุราษฎ์ธานี 073-350-140-4   

 077-222-595    

 

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากวา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากวา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ  :ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมข้ึน หรอืลดลงในขณะนั้น  

 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษทัหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรสั จ ากัด )มหาชน ( “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมลู

ที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ /หรอืมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ขอ้มูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่น

รายงานฉบับนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษทัไมม่ีความประสงค์ที่จะชักจงูหรอืชี้ชวนใหผู้้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษทัไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อความ

เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้มูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบับนี ้ หา้มมิให้ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน ์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า น า

ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรษิัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มคีวามเสี่ยง ผู้ลงทุนควร

ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน  

 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั )มหาชน (อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ) Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธอินุพันธ์ )Derivative Warrants) บนหลักทรัพย ์

AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, 

CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, 

INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, 

PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, 

TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบรษิัทฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าว ดังนั้น นักลงทนุควรศึกษารายละเอียดใน

หนังสอืชี้ชวนของใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 
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สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนทีแ่สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บรษิัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลใน

มุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษทัจดทะเบียน 

อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมนิ ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถงึผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 

และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ขอ้มูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน

การใช้ขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบรษิัทจดทะเบียนทีแ่สดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

   - ได้รับการรับรอง CAC 
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