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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั*นอินฟราสตรัคเจอร์
เพื*อการเลี .ยงชีพ (KFINFRARMF) ตั .งแต่วนัที* 14 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที* 30 กนัยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี . 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั*นอินฟราสตรัคเจอร์เพื*อการเลี .ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที* 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 47.33 
ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 8.1783 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั .งแต่จดัตั .งกองทนุ ลดลงร้อยละ 18.22 
ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที*ลดลงร้อยละ 21.33  

ภาวะการลงทนุในช่วงที*ผ่านมา 

ในรอบปีที*ผ่านมา กองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 17% โดย
ในช่วงสี*เดือนแรกมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักมีการปรับตัวลดลงตามการปรับฐานของตลาดหุ้นทั*วโลกตาม
แนวโน้มของนโยบายการเงินที*เข้มงวดขึ .นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก่อนที* NAV ของกองทุนจะฟื.นตวัในเดือนมีนาคม โดยได้รับ
ประโยชน์จาก Transportation infrastructure ที*ฟื.นตัวจากการเปิดเมือง รวมทั .งกลุ่ม Oil & Gas storage and transportation ที*ได้
ประโยชน์จากราคานํ .ามันดิบที*ปรับตัวสูงขึ .น รวมทั .งความต้องการพลังงานของฝั*งยุโรปจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงถัดมา โดยเฉพาะในเดือนกันยายนมูลค่า NAV ของกองทุนหลักมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากตัวเลขเงินเฟ้อที*
ออกมาสูงกว่าที*คาด ความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฝั*งสหรัฐฯและยุโรป ซึ*งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้ Infrastructure ต่างๆ 
ลดลง อย่างไรก็ตามกองทุนหลกัได้มีการลดการลงทุนในกลุ่ม Office ลงและเพิ*มการลงทุนในกลุ่มที*มีความต้องการสงูและมี Barrier to 
entry เช่น โครงสร้างพื .นฐานในกลุ่มพลงังานสะอาด เป็นต้น ซึ*งได้รับประโยชน์จากการต้องการลดสดัส่วนการใช้นํ .ามันมาใช้พลังงาน
สะอาดมากยิ*งขึ .นทั*วโลก 
ณ สิ .นเดือนสิงหาคม 2565 กองทนุหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหมวด Oil and Gas Storage & Transportation 17.98% หมวด Railroads 
11.88%  หมวด Renewable electricity 11.63% และหมวด Electric Utilities 10.65% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Infrastructure ในระยะถัดไป จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน 
รวมทั .งราคานํ .ามนัดิบในตลาดโลกที*ปรับตวัสูงขึ .น ทําให้ยุโรปและหลายประเทศทั*วโลก จําเป็นต้องลดระดบัการพึ*งพานํ .ามันดิบจาก
ต่างประเทศลง โดยต้องมีการกระจายความเสี*ยงการใช้พลังงานในประเทศมากขึ .น โดยผู้ จัดการกองทุนหลักคาดการณ์ว่าจะ
เห็นความต้องการและการลงทุนในกลุ่ม Renewable energy รวมทั .งมีการลงทุนในโครงสร้างพื .นฐานที*เกี*ยวข้องมากยิ*งขึ .น 
โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Supply chain ในธุรกิจพลงังานสะอาด รวมทั .งท่อขนส่งนํ .ามนัและก๊าซธรรมชาติที*ได้รับประโยชน์
อย่างมากในช่วง Energy transition period จากการเพิ*มความต้องการใช้ LNG เพื*อทดแทนแก็สในฝั*งรัสเซีย นอกจากนี .กองทนุหลกัยงัมี
การลงทนุในกลุ่ม Towers และ Data center จากความต้องการที*แข็งแกร่งจากเทคโนโลยี Cloud computing 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที*ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั .งนี . บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที*เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
19 ตุลาคม 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชัน่อินฟราสตรัคเจอร์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

 
                ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชัน่อินฟราสตรัค

เจอร์เพื่อการเล้ียงชีพ  อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแล

ผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 14 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 แลว้นั้น 

  
ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่

ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
                    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
 
                                                                (Thierry Tassenoey          คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

                     Citibank N.A. 
                 ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 500,149.71 1.06

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 500,149.71 1.06

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 48,245,067.98 101.92

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 48,244,865.63 101.92

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 202.35 0.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (1,337,733.49)  (2.83)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 51,742.26 0.11

             Rate A  (197,195.60)  (0.42)

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (732,969.70)  (1.55)

             Rate AA  (459,310.45)  (0.97)

อนืๆ  (73,748.25)  (0.15)

     ลูกหนี 37,000.00 0.08

     เจา้หนี  (9,649.65)  (0.02)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (101,098.60)  (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 47,333,735.95 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอนิฟราสตรัคเจอร์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 11,708,789.40  (0.8821) 18 พ.ย. 2565  (417,508.74)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 7,170,170.00  (0.4166) 9 ธ.ค. 2565  (197,195.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 10,591,593.00  (1.5485) 30 ธ.ค. 2565  (732,969.70)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 2,077,986.30  (0.1363) 9 ธ.ค. 2565  (64,511.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 3,161,928.00  (0.3080) 9 ธ.ค. 2565  (145,787.14)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 12,171,036.00 0.3560 27 ม.ค. 2566 168,496.43

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,091,330.00 0.1093 9 ธ.ค. 2565 51,742.26

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอนิฟราสตรัคเจอร์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กนัยายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 323.71                  0.7490               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 13.87                    0.0321               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 69.37                    0.1605               

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 61.20 0.1417

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 468.15               1.0833            

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 14 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอนิฟราสตรัคเจอรเ์พือ่การเลีย้งชพี 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(14 ตุลาคม 2564) 

KFINFRARMF -18.48% -7.48% -19.81% N/A N/A N/A N/A -18.22%

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -26.45% -6.79% -22.25% N/A N/A N/A N/A -21.33%

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 18.51% 18.88% 19.55% N/A N/A N/A N/A 17.32% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 20.84% 19.52% 21.54% N/A N/A N/A N/A 19.50% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ MSCI World NETR USD สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใชด้ชันชีีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญ
สหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

22



ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชัน่อินฟราสตรัคเจอร์เพ่ือการเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์   ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 14.78% 
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(5)  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/09/2022) 
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