
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

 

กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 3 ชนิด ได#แก� 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรช่ันอินฟราสตรัคเจอร-สะสมมูลค�า (KFINFRA-A)

2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรช่ันอินฟราสตรัคเจอร-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I) 
(เริ่มเป+ดทาํการขายหน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน ต้ังแต�วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป นต#นไป) 

3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินปBนผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรช่ันอินฟราสตรัคเจอร-ปBนผล (KFINFRA-D)
(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี)

กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร 

Krungsri Next Generation Infrastructure Fund
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั+น
อินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA) ตั 5งแต่วนัที+ 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที+ 31 กรกฎาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั+นอินฟราสตรัคเจอร์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที+ 31 กรกฎาคม 2565 ซึ+งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี 5  
- KFINFRA-A จํานวน 2,228.32 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 9.9166 บาท 
- KFINFRA-I จํานวน 47.51 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 9.9168 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุได้แก่ 
- KFINFRA-A ลดลงร้อยละ 3.98 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที+ลดลงร้อยละ 12.02 
- KFINFRA-I ลดลงร้อยละ 3.98 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที+ลดลงร้อยละ 12.02 

ภาวะการลงทนุในช่วงที+ผ่านมา 

ในรอบครึ+งปีที+ผ่านมา Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทนุหลกั) ปรับตวัลดลงราว 0.9% โดยในช่วงเดือนมีนาคม
มีการปรับตวั Outperformed เมื+อเทียบกบัดชันี MSCI World โดยได้รับประโยชน์จาก Transportation infrastructure ที+ได้ประโยชน์จาก
การเปิดเมือง รวมทั 5งกลุ่ม Oil & Gas storage and transportation ที+ได้ประโยชน์จากราคานํ 5ามันดิบที+ปรับตัวสูงขึ 5น รวมทั 5งความ
ต้องการพลงังานทางฝั+งยโุรป จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยเูครน อย่างไรก็ตามในเดือนมิถนุายนมีการปรับตวัลดลงอย่างมีนยัสําคญั
ตามการปรับฐานลงของตลาดหุ้นทั+วโลกจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฝั+งสหรัฐฯและยุโรป ซึ+งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้ 
Infrastructure ต่างๆ ลดลง อย่างไรก็ตามกองทุนหลักได้มีการลดการลงทุนในกลุ่ม Office ลงและเพิ+มการลงทุนในกลุ่มที+มีความ
ต้องการสูง เช่น กลุ่มโครงสร้างพื 5นฐานกลุ่มพลังงานสะอาด เป็นต้น ซึ+งได้รับประโยชน์จากการต้องการลดสัดส่วนการใช้นํ 5ามนัมาใช้
พลงังานสะอาดมากยิ+งขึ 5นทั+วโลก 

ณ สิ 5นเดือนมิถุนายน 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Oil and Gas Storage & Transportation 19.63% Data center 
and Tower  13.4%  Electric Utilities 10.72% และ Gas Utilities 7.82% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯมีมมุมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Infrastructure จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยเูครน รวมทั 5งราคานํ 5ามนัดิบ
ในตลาดโลกที+ปรับตวัสงูขึ 5น ทําให้ยโุรปและหลายประเทศทั+วโลก จําเป็นต้องลดระดบัการพึ+งพานํ 5ามนัดิบจากต่างประเทศลง โดยต้องมี
การกระจายความเสี+ยงการใช้พลังงานในประเทศมากขึ 5น โดยกองทุนหลักคาดการณ์ว่าจะเห็นความต้องการและการลงทุนในกลุ่ม 
Renewable energy รวมทั 5งโครงสร้างพื 5นฐานที+เกี+ยวข้องมากยิ+งขึ 5น โดยกองทนุหลกัมีการลงทนุในกลุ่ม Supply Chain ในธุรกิจพลงังาน
สะอาด รวมทั 5งท่อขนส่งนํ 5ามนัและก๊าซธรรมชาติที+ได้รับประโยชน์อย่างมากในช่วง Energy transition period นอกจากนี 5กองทุนหลกัยงั
มีการลงทนุในกลุ่ม Towers และ Data center จากความต้องการที+แข็งแกร่งจากเทคโนโลยี Cloud computing 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที+ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 5งนี 5 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที+เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,397,999,127.08  บาท) 2,385,370,745.71     
เงินฝากธนาคาร 3,072,127.88            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 5,591,592.54            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 11,345.31                 
จากการขายหน่วยลงทุน 1,338,518.22            

รวมสินทรัพย์ 2,395,384,329.66     
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 115,024,029.53        
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,690,430.94            
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 1,754.02                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,780,709.97            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,701.79                   
หน้ีสินอ่ืน 53,609.73                 
รวมหน้ีสิน 119,552,235.98        
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,275,832,093.68     
สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,294,963,351.05     
ก าไรสะสม 9,934,175.36            
บญัชีปรับสมดุล  (29,065,432.73)
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,275,832,093.68     

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,228,323,301.51     
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 224,705,594.6485    
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.9166                      

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 47,508,792.17          
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 4,790,740.4568        
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.9168                      

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชัน่อินฟราสตรัคเจอร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 67,553.30                 

รวมรายได้ 67,553.30                 
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,918,092.23            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 425,061.13               
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,125,305.56            
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 30,348.28                 

รวมค่าใชจ่้าย 12,498,807.20          
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (12,431,253.90)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (24,554,630.11)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 4,539,825.24            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (108,039,360.85)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 118,628,694.89        

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (9,425,470.83)

หกั ภาษีเงินได้  (10,132.98)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (21,866,857.71)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (21,697,299.83)
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (169,557.88)
รวม  (21,866,857.71)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชัน่อินฟราสตรัคเจอร์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลคา่ยติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลคา่
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.02
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวงถาม 48,225,216.20 48,225,216.20 2.02
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
                              บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์ เม่ือทวงถาม 129.47 129.47 0.00
                              จ  านวนเงิน 3.52 USD
หน่วยลงทุน 97.98
                              Credit Suisse Lux Infrastructure Equity Fund LU1692117366 2,349,773,781.41 2,337,145,400.04 97.98
                              จ  านวน 266,375.690000 หน่วย
                              มูลคา่หน่วยละ  238.5500 USD
                              รวมเป็นเงิน 63,543,920.61 USD

2,385,370,745.71 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชัน่อินฟราสตรัคเจอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฏาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 51,308,689.39 2.26

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 3,072,315.76 0.14

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 48,236,373.63 2.12

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,337,145,529.51 102.69

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,337,145,400.04 102.69

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 129.47 0.00

สัญญาซื/อขายล่วงหน้า  (109,432,436.99)  (4.80)

     สัญญาที>อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 3,034,657.01 0.13

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (31,267,332.78)  (1.37)

             Rate AA  (83,613,136.13)  (3.67)

             Rate AA- 2,413,374.91 0.11

อื5นๆ  (3,189,688.23)  (0.15)

     ลูกหนีI 1,338,518.22 0.06

     เจา้หนีI  (2,747,496.48)  (0.13)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (1,780,709.97)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,275,832,093.68 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั5นอนิฟราสตรัคเจอร์
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 กรกฏาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 119,081,635.20 0.1060 9 ก.ย. 2565 2,413,374.91

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 645,337,974.60  (1.7859) 19 ส.ค. 2565  (40,644,542.07)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 635,881,428.00  (1.8538) 9 ก.ย. 2565  (42,190,098.68)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 240,101,734.40  (0.0405) 28 ต.ค. 2565  (922,056.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี�ยง 627,095,496.00  (1.3739) 30 ก.ย. 2565  (31,267,332.78)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 57,802,569.50 0.0063 28 ต.ค. 2565 143,560.62

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 85,051,304.80 0.1333 19 ส.ค. 2565 3,034,657.01

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอนิฟราสตรัคเจอร์
รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฏาคม 2565

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

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)   9,918.09 0.7490

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 425.06 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,125.31 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.35 0.0022

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 12,498.81            0.9438

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์

ตั *งแต่วันที�  1  กุมภาพันธ์  2565 ถงึวันที�  31  กรกฎาคม  2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอนิฟราสตรัคเจอร์ 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 27 ก.ค. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(25 กุมภาพันธ์ 2564) 

KFINFRA-A -8.84% -4.11% -3.98% -7.92% N/A N/A N/A -3.16% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -16.94% -4.31% -12.02% -12.03% N/A N/A N/A -0.91% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 18.46% 21.06% 19.24% 16.01% N/A N/A N/A 14.70% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 21.18% 23.27% 21.99% 17.84% N/A N/A N/A 16.14% 

 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 27 ก.ค. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(2 พฤศจิกายน 2564) 

KFINFRA-I -8.84% -4.11% -3.98% N/A N/A N/A N/A -8.44% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -16.94% -4.31% -12.02% N/A N/A N/A N/A -16.21% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 18.46% 21.06% 19.24% N/A N/A N/A N/A 18.21% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 21.18% 23.27% 21.99% N/A N/A N/A N/A 20.93% 

 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World NETR USD สดัส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ดชันีชี �วดัตามกองทุนหลกัใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสีRยงด้านอตัราแลกเปลีRยนเพืRอเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีRคํานวณ
ผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนทีRมีอายเุกินหนึRงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที� 31 กรกฎาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�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 กรกฎาคม 2565 

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 

2. นายสาธิต บวัชู 

3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 

4. นายปีติ ประติพทัธิL พงษ ์

5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

6. นายจาตุรันต์ สอนไว 

7. นายชูศกัดิL อวยพรชยัสกุล 

8. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 

9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0%
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 (5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/07/2022) 
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