รายงานประจําครึ่งปTแรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

KFINFRA

กองทุนรวม

กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร
Krungsri Next Generation Infrastructure Fund

กองทุนนี้มีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ได#แก
1. หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร-สะสมมูลคา (KFINFRA-A)

2. หนวยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)
(เริ่มเป+ดทําการขายหนวยลงทุนชนิดผูล
# งทุนสถาบัน ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เปนต#นไป)

3. หนวยลงทุนชนิดจายเงินปBนผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร-ปBนผล (KFINFRA-D)
(บริษัทจัดการยังไมเป+ดขายหนวยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
st

nd

1 -2

th

th

Zone A, 12 , 18 Zone B Floor,

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,

อาคารเพลินจิตทาวเวอร0 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Bangkok 10330 Thailand

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์ เจเนเรชันอินฟราสตรั คเจอร์
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 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

13

2

สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชัน+
อินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA) ตั 5งแต่วนั ที+ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที+ 31 กรกฎาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 5
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชัน+ อินฟราสตรัคเจอร์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที+ 31 กรกฎาคม 2565 ซึง+ แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี 5
- KFINFRA-A จํานวน 2,228.32 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.9166 บาท
- KFINFRA-I จํานวน 47.51 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.9168 บาท
และมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนได้ แก่
- KFINFRA-A ลดลงร้ อยละ 3.98 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที+ลดลงร้ อยละ 12.02
- KFINFRA-I ลดลงร้ อยละ 3.98 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที+ลดลงร้ อยละ 12.02
ภาวะการลงทุนในช่วงที+ผ่านมา
ในรอบครึ+งปี ที+ผ่านมา Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 0.9% โดยในช่วงเดือนมีนาคม
มีการปรับตัว Outperformed เมื+อเทียบกับดัชนี MSCI World โดยได้ รับประโยชน์จาก Transportation infrastructure ที+ได้ ประโยชน์จาก
การเปิ ดเมือ ง รวมทัง5 กลุ่ม Oil & Gas storage and transportation ที+ ไ ด้ ประโยชน์ จากราคานํ า5 มันดิ บที+ ป รั บตัวสูงขึ น5 รวมทัง5 ความ
ต้ องการพลังงานทางฝั+ งยุโรป จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตามในเดือนมิถนุ ายนมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ตามการปรับฐานลงของตลาดหุ้นทัว+ โลกจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฝั+ งสหรัฐฯและยุโรป ซึ+งอาจส่งผลให้ ความต้ องการใช้
Infrastructure ต่างๆ ลดลง อย่างไรก็ตามกองทุนหลักได้ มีการลดการลงทุนในกลุ่ม Office ลงและเพิ+มการลงทุนในกลุ่มที+มีความ
ต้ องการสูง เช่น กลุ่มโครงสร้ างพื 5นฐานกลุ่มพลังงานสะอาด เป็ นต้ น ซึ+งได้ รับประโยชน์จากการต้ องการลดสัดส่วนการใช้ นํ 5ามันมาใช้
พลังงานสะอาดมากยิ+งขึ 5นทัว+ โลก
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% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษัทฯมีมมุ มองเป็ นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Infrastructure จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมทังราคานํ
5
5ามันดิบ
ในตลาดโลกที+ปรับตัวสูงขึ 5น ทําให้ ยโุ รปและหลายประเทศทัว+ โลก จําเป็ นต้ องลดระดับการพึ+งพานํ 5ามันดิบจากต่างประเทศลง โดยต้ องมี
การกระจายความเสี+ยงการใช้ พลังงานในประเทศมากขึน5 โดยกองทุนหลักคาดการณ์ ว่าจะเห็นความต้ องการและการลงทุนในกลุ่ม
Renewable energy รวมทังโครงสร้
5
างพื 5นฐานที+เกี+ยวข้ องมากยิง+ ขึ 5น โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Supply Chain ในธุรกิจพลังงาน
สะอาด รวมทังท่
5 อขนส่งนํ 5ามันและก๊ าซธรรมชาติที+ได้ รับประโยชน์อย่างมากในช่วง Energy transition period นอกจากนี 5กองทุนหลักยัง
มีการลงทุนในกลุ่ม Towers และ Data center จากความต้ องการที+แข็งแกร่งจากเทคโนโลยี Cloud computing
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที+ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง5 นี 5 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที+เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชัน่ อินฟราสตรัคเจอร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,397,999,127.08 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

2,385,370,745.71
3,072,127.88
5,591,592.54
11,345.31
1,338,518.22
2,395,384,329.66
115,024,029.53
2,690,430.94
1,754.02
1,780,709.97
1,701.79
53,609.73
119,552,235.98
2,275,832,093.68

2,294,963,351.05
9,934,175.36
(29,065,432.73)
2,275,832,093.68

2,228,323,301.51
224,705,594.6485
9.9166
47,508,792.17
4,790,740.4568
9.9168
5

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชัน่ อินฟราสตรัคเจอร์
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

67,553.30
67,553.30
9,918,092.23
425,061.13
2,125,305.56
30,348.28
12,498,807.20
(12,431,253.90)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

(24,554,630.11)
4,539,825.24
(108,039,360.85)
118,628,694.89
(9,425,470.83)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(10,132.98)
(21,866,857.71)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
รวม

(21,697,299.83)
(169,557.88)
(21,866,857.71)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชัน่ อินฟราสตรัคเจอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 กรกฏาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน /ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จานวนเงิน 3.52 USD
หน่วยลงทุน
Credit Suisse Lux Infrastructure Equity Fund
จานวน 266,375.690000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 238.5500 USD
รวมเป็ นเงิน 63,543,920.61 USD

อัตรา
เงินต้น (บาท) /
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(%)

LU1692117366
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

Unaudited
ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

0.250000 เมื่อทวงถาม

48,225,216.20

48,225,216.20

2.02
2.02

เมื่อทวงถาม

129.47

129.47

0.00

2,349,773,781.41 2,337,145,400.04

97.98
97.98

2,385,370,745.71

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเน็กซ์ เจเนเรชั5นอินฟราสตรัคเจอร์
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฏาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สั ญญาซื/อขายล่ วงหน้ า

% NAV

51,308,689.39

2.26

3,072,315.76

0.14

48,236,373.63
2,337,145,529.51

2.12
102.69

2,337,145,400.04

102.69

129.47
(109,432,436.99)

0.00
(4.80)

สัญญาที>อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
3,034,657.01
FITCH-LONG
Rate AA+
(31,267,332.78)
Rate AA
(83,613,136.13)
Rate AA2,413,374.91
อืน5 ๆ
(3,189,688.23)
ลูกหนีI
1,338,518.22
เจ้าหนีI
(2,747,496.48)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(1,780,709.97)

(1.37)
(3.67)
0.11
(0.15)
0.06
(0.13)
(0.08)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

100.00

2,275,832,093.68
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0.13

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเน็กซ์ เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 กรกฏาคม 2565
คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง

ประเภทสัญญา

มูลค่าสัญญา
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
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119,081,635.20
645,337,974.60
635,881,428.00
240,101,734.40
627,095,496.00
57,802,569.50
85,051,304.80

0.1060
(1.7859)
(1.8538)
(0.0405)
(1.3739)
0.0063
0.1333

9 ก.ย. 2565
19 ส.ค. 2565
9 ก.ย. 2565
28 ต.ค. 2565
30 ก.ย. 2565
28 ต.ค. 2565
19 ส.ค. 2565

2,413,374.91
(40,644,542.07)
(42,190,098.68)
(922,056.00)
(31,267,332.78)
143,560.62
3,034,657.01

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 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที 31 กรกฎาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

9,918.09

0.7490

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

425.06

0.0321

2,125.31

0.1605

-

-

30.35

0.0022

-

-

12,498.81

0.9438

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
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 งศรีเน็กซ์ เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 27 ก.ค. 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KFINFRA-A

-8.84%

-4.11%

-3.98%

-7.92%

N/A

N/A

N/A

-3.16%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-16.94%

-4.31%

-12.02%

-12.03%

N/A

N/A

N/A

-0.91%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

18.46%

21.06%

19.24%

16.01%

N/A

N/A

N/A

14.70%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

21.18%

23.27%

21.99%

17.84%

N/A

N/A

N/A

16.14%

% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 27 ก.ค. 2565

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(25 กุมภาพันธ์ 2564)

Year to
Date

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KFINFRA-I

-8.84%

-4.11%

-3.98%

N/A

N/A

N/A

N/A

-8.44%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-16.94%

-4.31%

-12.02%

N/A

N/A

N/A

N/A

-16.21%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

18.46%

21.06%

19.24%

N/A

N/A

N/A

N/A

18.21%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

21.18%

23.27%

21.99%

N/A

N/A

N/A

N/A

20.93%

หมายเหตุ : *

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(2 พฤศจิกายน 2564)

Year to
Date

ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชีวัดตามกองทุนหลักใน
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสีRยงด้ านอัตราแลกเปลีRยนเพืRอเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีRคํานวณ
ผลตอบแทน

** ผลตอบแทนทีRมีอายุเกินหนึRงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที 31 กรกฎาคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์

หมายเหตุ:

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

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 กรกฎาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายกวิฬ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิL
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา
นายวัชริ นทร์

โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
สุขศรี วงศ์
ประติพทั ธิLพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อนุรัตน์
ตันติสุนทร
ด้วงสังข์

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 กรกฎาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%

13

(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 31/07/2022)
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