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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์ เจเนเรชันอินฟราสตรั คเจอร์ เพือการออม
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
เน็ก ซ์เ จเนเรชั+น อิน ฟราสตรั ค เจอร์ เ พื+อ การออม (KFINFRASSF) ตั 7งแต่วันที+ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที+ 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 7
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชัน+ อินฟราสตรัคเจอร์ เพื+อการออม มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที+ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 22.16 ล้ านบาท
คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1634 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั 7งแต่จดั ตั 7งกองทุน เพิ+มขึ 7นร้ อยละ 1.63 ดีกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที+เพิ+มขึ 7นร้ อยละ 1.17 เล็กน้ อย
ภาวะการลงทุนในช่วงที+ผ่านมา
ในรอบครึ+ งปี ที+ผ่านมา กองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ปรับตัวเพิ+มขึน7 ราว 2.56% โดยกองทุนหลักเน้ น
การลงทุนในหุ้นโครงสร้ างพืน7 ฐาน ซึ+งในช่วงที+ผ่านมาหลังจากที+ทาง Biden ได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานาธิบดีก็มีการเดินหน้ าผลักดัน
เรื+ องนโยบายโครงสร้ างพื 7นฐานของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื+อง ซึ+งในช่วงปลายปี 2564 Biden ได้ ลงนามในกฎหมายลงทุนโครงสร้ างพื 7นฐาน
มูลค่า 1.2 ล้ านล้ านดอลลาร์ เป็ นที+เรี ยบร้ อย ซึง+ โครงการดังกล่าวครอบคลุมการซ่อมถนน สะพาน ทางรถไฟ สาธารณูปโภคด้ านคมนาคม
รวมไปถึงการลงทุนในอินเทอร์ เน็ตบรอดแบรนด์ เครื อข่ายสถานีชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้ า และโครงสร้ างพื 7นฐานด้ านพลังงานสะอาดอีกด้ วย
โดยแบ่งเป็ นงบประมาณในการลงทุนในโครงสร้ างพื 7นฐานใหม่ราว 5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ+งจะเป็ นผลดีต่อกองทุนหลักที+เน้ นการ
ลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว อีกทัง7 ในช่วงที+ผ่านมากองทุนหลักได้ มีการเลือกลงทุนในหุ้นที+จะได้ รับประโยชน์จากการเปิ ดประเทศอย่างกลุ่ม
toll roads และสนามบินมากขึ 7น และลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกมากขึ 7นเนื+องจากปั จจุบนั หลายประเทศหันมาผลักดันนโยบาย
สนับสนุนพลังงานสะอาดมากขึ 7น อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นเกิดการผันผวน เนื+องจากการแพร่ ระบาดของเชื 7อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ หรื อ
โอมิครอน ที+ทําให้ เกิด travel restriction เพิ+มขึ 7นในบางพื 7นที+ นอกจากนี 7 ตัวเลขเงินเฟ้ อสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ 7น และธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ
FED ส่งสัญญาณลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินและหยุดเข้ าซื 7อสินทรัพย์เร็วขึ 7น จากการฟื น7 ตัวที+รวดเร็วในเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ณ สิ 7นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักมีสดั ส่วนการลงทุนหุ้นกลุ่ม Climate change 52.3% และกลุ่ม Mobility 39.4%เป็ นต้ น โดย
แบ่งเป็ นการลงทุนในสหรัฐฯ 34% แคนาดา 16.1% สเปน 13.4% และฝรั+งเศส 11.5% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที+ดีต่อการลงทุนในหุ้นโครงสร้ างพื 7นฐานซึง+ สนับสนุนด้ วยการกระตุ้นจากนโยบายของรัฐบาล โดยการลงทุนใน
โครงสร้ างพื 7นฐานจะใช้ ระยะเวลายาวนานซึ+งทาง Biden ให้ ความสําคัญกับนโยบายการลงทุนในโครงสร้ างพืน7 ฐานเป็ นลําดับต้ นๆ
ทัง7 นี 7 การลงทุนดังกล่าวจะมีการลงทุนทัง7 ในโครงสร้ างพืน7 ฐานแบบเก่าอย่าง ถนน รางรถไฟ และการลงทุนในโครงสร้ างพืน7 ฐานของ
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเสา 5G และพลังงานสะอาด เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีความผันผวนมากขึ 7นจากอัตราเงินเฟ้ อที+เร่งตัวและ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที+ปรับเพิ+มขึ 7น อีกทัง7 เฟดมีการส่งสัญญาณประกาศหยุดเข้ าซื 7อสินทรัพย์เพิ+มเติม (QE Tapering)
และการเปลี+ยนแปลงนโยบายทางการเงินของ FED ซึง+ ตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ 7นอัตราดอกเบี 7ย 5 ครัง7 ในปี 2565
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที+ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง7 นี 7 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที+เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์เพือการออม

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชันอินฟราสตรัค
เจอร์ เ พือการออม อัน มีบ ริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด เป็ นผูจ้ ัด ตังและจัดการกองทุน ได้ป ฏิบ ัติหน้าทีดูแล
ผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565 แล้วนัน
ธนาคารฯ ได้จดั ทํารายงานฉบับนีขึนบนพืนฐานของแหล่งข้อมูลทีได้รับ ณ วันทีในจดหมายนีโดยเชือว่าเชือถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับ
รายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทําการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายทีเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อการละเลยทีเกิดขึนอันเกียวข้องกับ
รายงานฉบับนี
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าทีในการจัดการโดยถูกต้องตามทีควร
ตามวัตถุ ป ระสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ในโครงการจัดการทีได้รับอนุ มัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(Thierry Tassenoey คุณเจิดจันทร์ สุ นนั ทพงศ์ศกั ดิ)

Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

เมษายน
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชัน@ อินฟราสตรัคเจอร์เพื@อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 20,803,968.50 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื@น
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

21,323,495.73
922,245.71
30,351.66
233.13
14,500.00
22,290,826.23
76,629.43
6,923.23
45,966.22
34.97
397.41
129,951.26
22,160,874.97

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที@ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที@ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที@จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)
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21,804,487.92
443,651.60
(87,264.55)
22,160,874.97

10.1634
2,180,448.7921

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชัน> อินฟราสตรัคเจอร์เพื>อการออม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที> 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

50,172.23
2,150.19
10,751.18
29,382.60
92,456.20
(92,086.51)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที>เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ>มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ>มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

519,527.23
(46,277.77)
62,544.10
535,793.56
443,707.05
(55.45)
443,651.60

369.69
369.69
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชัน9 อินฟราสตรัคเจอร์เพื9อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

Unaudited
อัตรา
ร้อยละของ
หมายเลขตรา
เงินต้น (บาท) มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี'ย วันครบอายุ
มูลค่า
สาร
/ จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)
เงินลงทุน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
ธ.ซิต' ีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
จํานวนเงิน 4.46 USD
หน่วยลงทุน
Credit Suisse Lux Infrastructure Equity Fund LU1692117366
จํานวน 2,500.060000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 256.0300 USD
รวมเป็ นเงิน 640,090.87 USD
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เมื9อทวง

148.58

148.58

0.00

20,803,819.92 21,323,347.15

100.00
100.00

21,323,495.73

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเน็กซ์ เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์ เพือการออม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
922,478.84
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate A922,478.84
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
21,323,495.73
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
21,323,347.15
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate A148.58
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
(46,277.77)
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(40,051.53)
FITCH-LONG
Rate AA+
15,476.80
Rate AA
757.66
Rate AA(22,460.70)
อืนๆ
(38,821.83)
ลูกหนี
14,500.00
เจ้าหนี
(7,355.61)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(45,966.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

22,160,874.97
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% NAV
4.16

4.16
96.22
96.22

0.00
(0.21)

(0.18)
0.07
0.00
(0.10)
(0.17)
0.07
(0.03)
(0.21)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเน็กซ์ เจเนเรชั นอินฟราสตรัคเจอร์ เพือการออม
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 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

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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535,355.20
2,822,637.50
5,109,165.60
634,220.00
2,269,840.00
3,299,135.40
2,280,754.00
620,359.50
4,567,443.00
568,055.00
2,995,811.00

0.0115
(0.0358)
(0.0770)
(0.0057)
(0.0206)
0.0297
0.0698
(0.0568)
0.0173
0.0087
(0.1499)

20 พ.ค. 2565
20 พ.ค. 2565
10 มิ.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 ก.ค. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
20 พ.ค. 2565
10 มิ.ย. 2565

2,541.94
(7,928.97)
(17,073.67)
(1,273.11)
(4,556.00)
6,586.77
15,476.80
(12,587.50)
3,825.73
1,920.42
(33,210.18)

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 เพือการออม
ตัง* แต่ วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

50.17

0.7490

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

2.15

0.0321

10.75

0.1605

-

-

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)

29.38

0.4387

ค่าใช้ จ่ายอื6น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

92.45

1.3803

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที6ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที6เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิ6มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื6นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที6นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
V
หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทังหมด
V
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที6คํานวณ
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน เปิ ดกรุ งศรีเ น็ก ซ์เ จเนเรชันอิน ฟราสตรัค เจอร์เ พือการออม
% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สิน" สุด ณ วัน ที 31 มีน าคม 2565

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริม
โครงการ
(14 ตุล าคม 2564)

Year to
Date

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

ย้อ นหลัง
3 ปี

KFINFRASSF

1.62%

1.62%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.63%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-5.40%

-5.40%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.17%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

16.24%

16.24%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14.53%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

19.54%

19.54%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17.07%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ดชั นีชีวัดตามกองทุนหลัก
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีSยงด้านอัตราแลกเปลีSยนเพืSอเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีSคาํ นวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีSมีอายุเกินหนึSงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์เพือการออม

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
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) รายชื อผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 มีนาคม 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิLพงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิL
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 0 ใน 1 ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 31/03/2022)
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