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- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชัน* อินฟราสตรัค
เจอร์ (KFINFRA) ตั 4งแต่วนั ที* 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที* 31 มกราคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 4
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชัน* อินฟราสตรัคเจอร์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที* 31 มกราคม 2565 ซึง* แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี 4
- KFINRA-A จํานวน 2,973.30 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.9519 บาท
- KFINRA-I จํานวน 47.68 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.9521 บาท (เริ*มเปิ ดให้ บริการซื 4อขายหน่วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุนสถาบันตั 4งแต่วนั ที* 2 พฤศจิกายน 2564)
และมีผลการดําเนินงานตั 4งแต่จดั ตั 4งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
- KFINRA-A ลดลงร้ อยละ 0.48 น้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที*เพิ*มขึ 4นร้ อยละ 12.20
- KFINRA-I ยังไม่มีผลการดําเนินงาน เนื*องจากลงทุนไม่ครบ 3 เดือน (เริ*มเปิ ดให้ บริการซื 4อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันตั 4งแต่วนั ที*
2 พฤศจิกายน 2564)
ภาวะการลงทุนในช่วงที*ผ่านมา
ในรอบปี ที*ผ่านมา กองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ปรั บตัวลดลงราว 1.9% โดยเน้ นการลงทุน ในหุ้น
โครงสร้ างพืน4 ฐาน ซึ*งในช่วงที*ผ่านมาหลังจากที*ทาง Biden ได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานาธิ บดีก็มีการเดินหน้ าผลักดันเรื* องนโยบาย
โครงสร้ างพืน4 ฐานของสหรั ฐฯ อย่างต่อเนื*อง ซึ*งในช่วงปลายปี 2564 Biden ได้ ลงนามในกฎหมายลงทุนโครงสร้ างพืน4 ฐานมูลค่า
1.2 ล้ านล้ านดอลลาร์ เป็ นที*เรี ยบร้ อย ซึ*งโครงการดังกล่าวครอบคลุมการซ่อมถนน สะพาน ทางรถไฟ สาธารณูปโภคด้ านคมนาคม
รวมถึงการลงทุนในอินเทอร์ เน็ตบรอดแบรนด์ เครื อข่ายสถานีชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้ า และโครงสร้ างพื 4นฐานด้ านพลังงานสะอาดอีกด้ วย โดย
แบ่งเป็ นงบประมาณการลงทุนในโครงสร้ างพื 4นฐานใหม่ราว 5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง* จะเป็ นผลดีต่อกองทุนหลักที*เน้ นการลงทุนใน
หุ้นกลุ่มดังกล่าว อีกทัง4 ในช่วงที*ผ่านมากองทุนหลักมีการเลือกลงทุนในหุ้นที*จะได้ รับประโยชน์จากการเปิ ดประเทศอย่างกลุ่ม toll roads
และสนามบินมากขึ 4น และลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกมากขึ 4นเนื*องจากปั จจุบันหลายประเทศหันมาผลักดันนโยบายสนับสนุน
พลังงานสะอาดมากขึ 4น อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นเกิดความผันผวน เนื*องจากการแพร่ระบาดของเชื 4อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ หรื อ โอมิครอน
ที*ทําให้ เกิด travel restriction เพิ*มขึน4 ในบางพืน4 ที* นอกจากนี 4 ตัวเลขเงินเฟ้ อสหรัฐฯ พุ่งสูงขึน4 และธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ FED ส่ง
สัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินและหยุดเข้ าซื 4อสินทรัพย์เร็วขึ 4น จากการฟื น4 ตัวที*รวดเร็วในเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ณ สิ 4นเดือนธันวาคม 2564 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงาน 16.1% กลุ่มพลังงานทางเลือก 13.9% กลุ่ม Toll roads
13.5% กลุ่ม Towers 7.6% และกลุ่มสนามบิน 6.4% เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในสหรัฐฯ 46.0% สเปน 14.0% ฝรั*งเศส 11.5%
และแคนาดา 10.7% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที*ดีต่อการลงทุนในหุ้นโครงสร้ างพื 4นฐานซึ*งสนับสนุนด้ วยการกระตุ้นจากนโยบายของรัฐบาล โดยการลงทุน
ในโครงสร้ างพื 4นฐานจะใช้ ระยะเวลายาวซึ*งทาง Biden ให้ ความสําคัญกับนโยบายการลงทุนในโครงสร้ างพืน4 ฐานเป็ นลําดับต้ นๆ ทังนี
4 4
การลงทุนดังกล่าวจะมีการลงทุนทังในโครงสร้
4
างพื 4นฐานแบบเก่าอย่าง ถนน รางรถไฟ และการลงทุนในโครงสร้ างพื 4นฐานของนวัตกรรม
ใหม่ ๆ อย่ า งเสา 5G และพลัง งานสะอาด เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ ตาม ตลาดอาจมีค วามผัน ผวนมากขึ น4 จากอัตราเงิน เฟ้ อที* เร่ งตัวและ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที*ปรับเพิ*มขึ 4น อีกทัง4 เฟดมีการส่งสัญญาณประกาศหยุดเข้ าซื 4อสินทรัพย์เพิ*มเติม (QE Tapering)
และการเปลี*ยนแปลงนโยบายทางการเงินของ FED ซึง* มีความไม่แน่นอนว่าจะปรับขึ 4นอัตราดอกเบี 4ยเท่าไรในปี 2565
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที*ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง4 นี 4 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที*เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเน็กซ์ เจเนเรชั นอินฟราสตรัคเจอร์
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ
62,218,973.56
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
3,038,427.30
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
59,180,546.26
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
2,968,841,530.66
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2,968,841,413.44
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
117.22
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
(1,393,076.14)
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(2,716,575.30)
Rate A
3,908,051.60
FITCH-LONG
Rate AA+
(1,528,028.60)
Rate AA
(1,056,523.84)
อืนๆ
(8,691,194.99)
ลูกหนี
69,655,566.88
เจ้าหนี
(75,686,395.40)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(2,660,366.47)
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

3,020,976,233.09
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% NAV
2.06

0.10
1.96
98.27
98.27

0.00
(0.05)

(0.09)
0.13
(0.05)
(0.04)
(0.28)
2.31
(2.50)
(0.09)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเน็กซ์ เจเนเรชั นอินฟราสตรัคเจอร์
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 มกราคม 2565
คู่สัญญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กสิกรไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กสิกรไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กรุ งไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้ องกันความเสี ยง
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137,451,208.50
87,851,736.00
235,756,224.00
413,058,711.90
474,469,318.40
197,729,000.00
353,444,487.00
481,096,294.00
136,014,552.60
216,519,192.30
381,478,519.80

(0.0620)
0.0207
0.1404
(0.0110)
(0.0506)
(0.0797)
0.1281
(0.0421)
0.0146
0.0225
(0.1270)

11 ก.พ. 2565
18 ก.พ. 2565
11 ก.พ. 2565
18 ก.พ. 2565
4 ก.พ. 2565
4 ก.พ. 2565
11 ก.พ. 2565
11 มี.ค. 2565
11 ก.พ. 2565
18 ก.พ. 2565
11 มี.ค. 2565

(1,872,195.91)
625,645.05
4,240,720.00
(332,668.40)
(1,528,028.60)
(2,408,339.22)
3,870,726.76
(1,272,360.52)
441,304.54
678,469.97
(3,836,349.81)

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเน็กซ์ เจเนเรชันอินฟราสตรั คเจอร์
ตัง* แต่ วันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 31 มกราคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

24,116.57

0.7490

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,033.57

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

5,167.84

0.1605

-

-

61.20

0.0019

-

-

30,379.18

0.9435

ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื8น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที8เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที8รวมภาษีมลู ค่าเพิ8มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื8นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที8คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์ เจเนเรชันอินฟราสตรั คเจอร์
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 31 มกราคม 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(25 กุมภาพันธ์ 2564)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KFINFRA-A

-5.06%

-7.71%

-4.04%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.48%

ดัชนีชวัี ด (Benchmark)*

-5.59%

-3.83%

0.10%

N/A

N/A

N/A

N/A

12.20%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

12.99%

13.38%

12.26%

N/A

N/A

N/A

N/A

11.71%

ความผันผวนของดัชนีชวัี ด

15.87%

14.79%

12.74%

N/A

N/A

N/A

N/A

12.00%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชีวัดตามกองทุนหลักใน
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสียงด้ านอัต ราแลกเปลียน เพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที
คํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 31 มกราคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
2. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 มกราคม 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิLพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
5. นายกวิฬ
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิL
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 มกราคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 37.70%
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุน ของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 31/01/2022)
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