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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
เน็กซ์เจเนเรชั+นอินฟราสตรัคเจอร์เพื+อการเลี /ยงชีพ (KFINFRARMF) ตั /งแต่วนัที+ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที+ 31 มีนาคม 2565 มายงัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี / 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั+นอินฟราสตรัคเจอร์เพื+อการเลี /ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 55.78 ล้านบาท 
คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 10.1985 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั /งแต่จดัตั /งกองทนุ เพิ+มขึ /นร้อยละ 1.98 ดีกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที+เพิ+มขึ /นร้อยละ 1.17 เล็กน้อย 

ภาวะการลงทนุในช่วงที+ผ่านมา 

ในรอบครึ+งปีที+ผ่านมา กองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ปรับตัวเพิ+มขึ /นราว 2.56% โดยกองทุนหลกัเน้น
การลงทุนในหุ้นโครงสร้างพื /นฐาน ซึ+งในช่วงที+ผ่านมาหลังจากที+ทาง Biden ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีก็มีการเดินหน้าผลักดนั
เรื+องนโยบายโครงสร้างพื /นฐานของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื+อง ซึ+งในช่วงปลายปี 2564 Biden ได้ลงนามในกฎหมายลงทุนโครงสร้างพื /นฐาน
มลูค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์เป็นที+เรียบร้อย ซึ+งโครงการดงักล่าวครอบคลมุการซ่อมถนน สะพาน ทางรถไฟ สาธารณปูโภคด้านคมนาคม 
รวมไปถึงการลงทุนในอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื /นฐานด้านพลงังานสะอาดอีกด้วย 
โดยแบ่งเป็นงบประมาณในการลงทุนในโครงสร้างพื /นฐานใหม่ราว 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ+งจะเป็นผลดีต่อกองทุนหลกัที+เน้นการ
ลงทนุในหุ้นกลุ่มดงักล่าว อีกทั /ง ในช่วงที+ผ่านมากองทนุหลกัได้มีการเลือกลงทนุในหุ้นที+จะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศอย่างกลุ่ม 
toll roads และสนามบินมากขึ /น และลงทุนในหุ้นกลุ่มพลงังานทางเลือกมากขึ /นเนื+องจากปัจจบุนัหลายประเทศหนัมาผลกัดนันโยบาย
สนบัสนุนพลงังานสะอาดมากขึ /น อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นเกิดการผนัผวน เนื+องจากการแพร่ระบาดของเชื /อ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ หรือ 
โอมิครอน ที+ทําให้เกิด travel restriction เพิ+มขึ /นในบางพื /นที+ นอกจากนี / ตวัเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งสงูขึ /น และธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ 
FED ส่งสญัญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินและหยดุเข้าซื /อสินทรัพย์เร็วขึ /น จากการฟื/นตวัที+รวดเร็วในเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ณ สิ /นเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนหุ้นกลุ่ม Climate change 52.3% และกลุ่ม Mobility 39.4%เป็นต้น โดย
แบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 34% แคนาดา 16.1% สเปน 13.4% และฝรั+งเศส 11.5% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทนุหลกัยงัคงมีมมุมองที+ดีต่อการลงทนุในหุ้นโครงสร้างพื /นฐานซึ+งสนบัสนนุด้วยการกระตุ้นจากนโยบายของรัฐบาล โดยการลงทนุใน
โครงสร้างพื /นฐานจะใช้ระยะเวลายาวนานซึ+งทาง Biden ให้ความสําคัญกับนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื /นฐานเป็นลําดบัต้นๆ 
ทั /งนี / การลงทุนดังกล่าวจะมีการลงทุนทั /งในโครงสร้างพื /นฐานแบบเก่าอย่าง ถนน รางรถไฟ และการลงทุนในโครงสร้างพื /นฐานของ
นวตักรรมใหม่ๆ อย่างเสา 5G และพลงังานสะอาด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีความผนัผวนมากขึ /นจากอตัราเงนิเฟ้อที+เร่งตวัและ
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ที+ปรับเพิ+มขึ /น อีกทั /ง เฟดมีการส่งสญัญาณประกาศหยุดเข้าซื /อสินทรัพย์เพิ+มเติม (QE Tapering) 
และการเปลี+ยนแปลงนโยบายทางการเงินของ FED ซึ+งตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ /นอตัราดอกเบี /ย 5 ครั /งในปี 2565  

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที+ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั /งนี / บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที+เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิตีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

 เมษายน  

 

 

 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชนัอินฟราสตรัคเจอร์เพือการเลียงชีพ 

 

                ธนาคารซิตีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชนัอินฟราสตรัค

เจอร์เพือการเลียงชีพ อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั เป็นผูจ้ดัตงัและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าทีดูแล

ผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว สาํหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 1  ตุลาคม 2564 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2565 แลว้นนั 

  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัทาํรายงานฉบบันีขึนบนพนืฐานของแหล่งขอ้มูลทีไดรั้บ ณ วนัทีในจดหมายนีโดยเชือว่าเชือถือได ้แต่

ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลทีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั

รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาํการ 

หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายทีเป็นผลมาจากการกระทาํ หรือการละเลยทีเกิดขึนอนัเกียวข้องกับ

รายงานฉบบันี  

     

               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ไดป้ฏิบตัิหน้าทีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามทีควร 

ตามวตัถุประสงค์ทีไดก้าํหนดไวใ้นโครงการจัดการทีไดรั้บอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

  

 

                                                                                (Thierry Tassenoey     คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัดิ) 

             Citibank N.A. 

        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 53,094,256.74  บาท) 54,275,001.05            

เงินฝากธนาคาร 4,009,766.39              

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 91,314.70                   

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 599.84                        

จากการขายหน่วยลงทุน 42,000.00                   

รวมสินทรัพย์ 58,418,681.98            

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 194,402.27                 

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 345,114.04                 

จากการซื/อเงินลงทุน 2,032,090.33              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 69,553.83                   

หนี/ สินอื=น 963.89                        

รวมหนี/ สิน 2,642,124.36              
สินทรัพยสุ์ทธิ 55,776,557.62            

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที=ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที=ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 54,690,816.93            

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 1,042,010.29              

บญัชีปรับสมดุล 43,730.40                   
สินทรัพยสุ์ทธิ 55,776,557.62            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.1985                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที=จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 5,469,081.6932          

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั=นอินฟราสตรัคเจอร์เพื=อการเลี/ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 990.22                        

รวมรายได้ 990.22                        

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 124,856.66                 

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5,351.02                     

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 26,755.00                   

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 29,382.60                   

รวมค่าใชจ่้าย 186,345.28                 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (185,355.06)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 1,180,744.32              

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (103,087.57)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ 149,708.60                 

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที>เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 1,227,365.35              
การเพิ>มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,042,010.29              

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั>นอินฟราสตรัคเจอร์เพื>อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที> 31 มีนาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'
ย (%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)

 / จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม

 (บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์

                ธ.ซิตี'แบงก ์สาขากรุงเทพฯ เมื9อทวง 154.91 154.91 0.00

                จาํนวนเงิน 4.65 USD

หน่วยลงทุน 100.00

                Credit Suisse Lux Infrastructure Equity Fund LU1692117366 53,094,101.83 54,274,846.14 100.00

                จาํนวน 6,363.470000 หน่วย

                มูลค่าหน่วยละ  256.0300 USD

                รวมเป็นเงิน 1,629,239.22 USD

54,275,001.05 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั9นอินฟราสตรัคเจอร์เพื9อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอนิฟราสตรัคเจอร์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,010,366.23 7.19

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 4,010,366.23 7.19

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 54,275,001.05 97.31

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 54,274,846.14 97.31

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 154.91 0.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า (103,087.57) (0.19)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ (51,346.51) (0.09)

             Rate A (48,081.60) (0.09)

         FITCH-LONG

             Rate AA+ 24,580.80 0.04

             Rate AA 28,562.38 0.05

             Rate AA- (56,802.64) (0.10)

อนืๆ (2,405,722.09) (4.31)

     ลูกหนี 42,000.00 0.08

     เจา้หนี (2,378,168.26) (4.27)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (69,553.83) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  55,776,557.62 100.00
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 8,301,875.00 (0.0418) 20 พ.ค. 2565 (23,320.50)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 10,019,272.80 (0.0600) 10 มิ.ย. 2565 (33,482.14)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,527,995.80 (0.0079) 1 เม.ย. 2565 (4,402.02)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 3,605,040.00 (0.0130) 1 เม.ย. 2565 (7,236.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 6,642,620.00 (0.0239) 1 เม.ย. 2565 (13,332.60)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,535,480.00 (0.0055) 1 เม.ย. 2565 (3,082.05)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 12,130,154.40 0.0434 1 ก.ค. 2565 24,217.65

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,278,719.00 0.0267 1 ก.ค. 2565 14,901.36

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 4,748,544.00 (0.0862) 29 เม.ย. 2565 (48,081.60)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 3,622,374.00 0.0441 1 เม.ย. 2565 24,580.80

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 1,914,915.00 0.0314 10 มิ.ย. 2565 17,496.04

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 6,606,103.50 (0.0416) 1 เม.ย. 2565 (23,183.50)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,035,631.00 (0.0063) 4 เม.ย. 2565 (3,538.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 7,601,292.00 0.0114 29 เม.ย. 2565 6,366.90

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 1,602,177.50 (0.0531) 20 พ.ค. 2565 (29,622.17)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 1,160,449.50 (0.0092) 20 พ.ค. 2565 (5,121.69)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,496,975.00 0.0067 22 ก.ค. 2565 3,751.95

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอนิฟราสตรัคเจอร์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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) 124.86                  0.7490               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 5.35                      0.0321               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 26.76                    0.1605               

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.38 0.1762

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 186.35               1.1178            

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

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 14 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 31 มีนาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีเน ็กซเ์จเนเรช ั�นอนิฟราสตรัคเจอรเ์พ ื�อการเลี ยงชพี 

 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ นสุด ณ วันท ี� 31 มีนาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ�ม  

โครงการ  

(14 ตุลาคม 2564) 

KFINFRARMF 1.66% 1.66% N/A N/A N/A N/A N/A 1.98% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -5.40% -5.40% N/A N/A N/A N/A N/A 1.17% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 16.26% 16.26% N/A N/A N/A N/A N/A 14.58% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 19.54% 19.54% N/A N/A N/A N/A N/A 17.07% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ MSCI World NETR USD สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชี �วดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญ
สหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีSยงดา้นอตัราแลกเปลีSยนเพืSอเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีSคาํนวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีSมีอายเุกินหนึSงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที� 31 มีนาคม 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์เพื�อการเลี#ยงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิM พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิM อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 0 ใน 1  ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5)  ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 31/03/2022) 
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