
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

 

กองทุนนีม้ีการแบ�งชนดิหน�วยลงทุนเป น 2 ชนดิ ได#แก� 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :

กองทุนเป$ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร-สะสมมูลค�า (KFINFRA-A)

2. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินป�นผล :

กองทุนเป$ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร-ป7นผล (KFINFRA-D)

(บริษัทจัดการยังไม�เป$ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี)

กองทุนเป$ดกรุงศรีเน็กซเจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร 

Krungsri Next Generation Infrastructure Fund

รายงานประจําครึ่งปKแรก 2564 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 25 กมุภาพันธ 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 

 กองทุนรวม  KFINFRA 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรพัย5จัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด 
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สารบัญ 
รายงานประจาํคร ึ�งปีแรก 2564 

กองทุนเปิดกรุงศร ีเน็กซเ์จเนเรช ั�นอ ินฟราสตร ัคเจอร  ์

 สารบรษิัทจดัการ 3 

 รายงานผูด้แูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกูย้ืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใชจ้า่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดาํเนินงาน 12 

 ขอ้มลูอื/นๆ ที/ผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวขอ้งที/มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา

- รายชื/อผูจ้ดัการกองทนุ

- การเปิดเผยขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ

- ขอ้มลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั
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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
เน็กซเ์จเนเรชั+นอินฟราสตรคัเจอร ์(KFINFRA) ตั5งแต่วนัที+ 25 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัที+ 31 กรกฎาคม 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมี
รายละเอียดดงันี5 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั+นอินฟราสตรคัเจอร ์มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที+ 31 กรกฎาคม 2564 เท่ากบั 3,726.80 ลา้นบาท คิดเป็น
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.3711 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานตั5งแต่จัดตั5งกองทุน เพิ+มขึ 5นรอ้ยละ 3.71 นอ้ยกว่า
เกณฑม์าตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน ที+เพิ+มขึ 5นรอ้ยละ 12.09 

ภาวะการลงทนุในช่วงที+ผ่านมา 

ในรอบครึ+งปีที+ผ่านมา กองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ปรบัตัวเพิ+มขึ 5น 3.9% โดยกองทุนหลักเนน้การ
ลงทุนในหุน้โครงสรา้งพื 5นฐาน ซึ+งในช่วงที+ผ่านมาหลังจากที+นาย Biden ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นประธานาธิบดี ก็มีการเดินหนา้ผลักดนั
เรื+องนโยบายโครงสรา้งพื 5นฐานของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื+อง ซึ+งในช่วงแรก Democrat ตอ้งการงบประมาณในการลงทุนในโครงสรา้ง
พื 5นฐานราว 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์แต่ก็ยงัไม่สามารถเจรจากบัทาง Republican ได ้เนื+องจากทาง Republican ตอ้งการเห็นงบประมาณ
ที+นอ้ยกว่านั5น โดยระหว่างการเจรจาทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนกดดนั sentiment ของหุน้หมวดโครงสรา้งพื 5นฐาน นอกจากนี5 หุน้หมวด
โครงสรา้งพื 5นฐานยงัไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อสหรฐัฯ ที+เร่งตวัขึ 5นต่อเนื+อง อย่างไรก็ตาม ล่าสดุทางสภาสหรฐัฯ สามารถผ่านรา่ง
งบประมาณโครงสรา้งพื 5นฐานไดส้าํเร็จในวงเงินราว 1.2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยแบ่งเป็นงบประมาณในการลงทุนในโครงสรา้ง
พื 5นฐานใหม่ราว 5 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซึ+งจะเป็นผลดีต่อกองทุนหลักที+เนน้การลงทุนในหุน้กลุ่มดังกล่าว อีกทั5ง ในช่วงที+ผ่านมา
กองทนุหลกัไดม้ีการเลือกลงทนุในหุน้ที+จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเปิดประเทศอย่างหมวด toll roads และสนามบินมากขึ 5น และลงทนุใน
หุน้หมวดพลงังานทางเลือกมากขึ 5นเนื+องจากปัจจบุนัหลายประเทศหนัมาผลกัดนันโยบายสนบัสนนุพลงังานสะอาดมากขึ 5น 
ณ สิ 5นเดือนมิถนุายน 2564 กองทนุหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหุน้หมวดพลงังาน 24.7% หมวดพลงังานทางเลือก 12.7% หมวด Towers 
11.3% หมวด Toll roads 10.6% และหมวดสนามบิน 9.7% เป็นตน้ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรฐัฯ 41.7% แคนาดา 14.8% ฝรั+งเศส 
11.4% และสเปน 7.4% เป็นตน้ 

แนวโนม้การลงทนุ 

กองทนุหลกัยงัคงมีมมุมองที+ดีต่อการลงทนุในหุน้โครงสรา้งพื 5นฐานซึ+งสนบัสนนุดว้ยการกระตุน้จากนโยบายของรฐับาล โดยการลงทนุใน
โครงสรา้งพื 5นฐานจะใชร้ะยะเวลายาวนาน ซึ+งนาย Biden ใหค้วามสาํคัญกับนโยบายการลงทุนในโครงสรา้งพื 5นฐานเป็นลาํดับตน้ๆ 
ทั5งนี 5 การลงทุนดังกล่าวจะมีการลงทุนทั5งในโครงสรา้งพื 5นฐานแบบเก่าอย่าง ถนน รางรถไฟ และการลงทุนในโครงสรา้งพื 5นฐานของ
นวตักรรมใหม่ๆ เช่น เสา 5G และพลงังานสะอาด เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้อาจมีความผนัผวนมากขึ 5นจากอตัราเงินเฟ้อที+เรง่ตวั
และผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ที+ปรบัเพิ+มขึ 5น อีกทั5ง แนวโนม้การหยดุทาํ QE ของเฟดและนโยบายภาษีของนาย Biden 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที+ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั5งนี 5 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที+เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

3



�

�

�
�
�
�

���������	
�����������������������
�
�
����� ���	
������������������� �������������*�+����)�#������!� ��%�+��*�
�
�  !"��#$�!%!�&��'!(�)�*����+,!������-"�!)�.���/�0!�1�����2�����13�)�*��������� ��������
�����*�+����)�#������!� ��%�+��*��4#�"����5���������'�*+���!����������������+,!������� ����+���!��������
&���6��� ����!��#��2�����13�)�*7��������������!���,!�����1�1��! � ��2 �����#�:;���"9!'��$*�:;<=�
	4�����#�>8����?!%"�:;<=�2���� ���
�
� $�!%!�@��������!���5���������'�*+���!�����������������+,!�����&���6��� ����!��#/��!�+���!��
��������� �������������*�+����)�#������!� ��%�+��*�3��	�� ��� !"��#%�� !"� 	���1��%*��#&���,!���&�
/�3%���!�+���!���#&��������"� �+!��,!����!�%(1���"�!��,!����������'�*2�1 �!��������'�*�2�1
9!�/ ���'�1�!)��AA� ��������'�*2�1 �!��������'�*��'B�B�:;>;�
�
�
� � �
� � � � � ���7�2���%!"���	
��
� � � �������������������$�!%!�&��'!(�)�*��+,!����-"�!)�.�
� � � � � �
� �
�
�� � � � ��������-�!��!����+� ���,#!��A$��".�
� � ��������������������+���!�����!������2�����13�)�*2�1����!���A)��������
�
�
�
�
�
�
�
�

�!����+� �,#!�

4



               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 3,760,597,647.76  บาท) 3,890,070,317.46       

เงินฝากธนาคาร 7,203,280.10              

ลูกหนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 17,550,266.65            

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 26,508.29                   

จากการขายหน่วยลงทุน 6,449,587.56              

รวมสินทรัพย์ 3,921,299,960.06       

หนี0 สิน

เจา้หนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 186,480,103.70          

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 4,024,664.33              

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน 919,808.93                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,986,320.30              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,976.24                     

หนี0 สินอื<น 81,592.46                   

รวมหนี0 สิน 194,496,465.96          
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,726,803,494.10       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที<ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที<ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 3,593,439,006.77       

กาํไรสะสม 145,149,896.33          

บญัชีปรับสมดุล (11,785,409.00)
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,726,803,494.10       

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,726,803,494.10       

หน่วยลงทุนที<ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ0นปี (หน่วย) 359,343,900.6766      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.3711                      

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั<นอินฟราสตรัคเจอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2564
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 144,989.35                 

รวมรายได้ 144,989.35                 

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11,191,105.79            

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 479,618.83                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,398,094.13              

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 28,177.02                   

รวมค่าใชจ่้าย 14,096,995.77            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (13,952,006.42)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 24,157,726.16            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 129,472,669.70          

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (168,929,837.05)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ 174,423,092.33          

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที>เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 159,123,651.14          

การเพิ>มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 145,171,644.72          

หกั ภาษีเงินได้  (21,748.39)
การเพิ>มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 145,149,896.33          

การเพิ>มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงันี�
ชนิดสะสมมูลค่า 145,149,896.33          
รวม 145,149,896.33          

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั>นอินฟราสตรัคเจอร์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที> 31 กรกฎาคม 2564
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 3.11

                บมจ.ธ.ยโูอบี  0.250000 เมื=อทวงถาม 121,067,068.49 121,067,068.49 3.11

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์

                 บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์  เมื=อทวงถาม 99.55 99.55 0.00

                 จาํนวนเงิน 3.03 USD

หน่วยลงทุน 96.89

                 Credit Suisse Lux Infrastructure Equity Fund LU1692117366 3,639,530,479.72 3,769,003,149.42 96.89

                 จาํนวน 462,808.218000 หน่วย

                 มูลค่าหน่วยละ  247.8700 USD

                 รวมเป็นเงิน 114,716,273.00 USD

3,890,070,317.46 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั=นอินฟราสตรัคเจอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2564
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กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอนิฟราสตรัคเจอร์

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 กรกฎาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 128,296,856.88 3.44

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 7,204,171.33 0.19

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 121,092,685.55 3.25

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 3,769,003,248.97 101.13

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 3,769,003,149.42 101.13

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 99.55 0.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า (168,929,837.05) (4.53)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ (53,823,627.53) (1.44)

             Rate A (23,219,073.60) (0.62)

         FITCH-LONG

             Rate AA (91,887,135.92) (2.47)

อืนๆ (1,566,774.70) (0.04)

     ลูกหนี 6,449,587.56 0.17

     เจา้หนี (5,030,041.96) (0.13)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (2,986,320.30) (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  3,726,803,494.10 100.00
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 73,965,442.80 (0.1438) 27 ส.ค. 2564 (5,359,777.65)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 141,609,634.40 (0.1672) 29 ต.ค. 2564 (6,231,835.06)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 333,515,817.60 (0.4607) 9 ธ.ค. 2564 (17,168,428.45)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 267,360,528.50 (0.2405) 7 ม.ค. 2565 (8,961,814.44)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 295,589,204.60 (0.0516) 14 ม.ค. 2565 (1,921,600.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 101,542,635.00 (0.1718) 27 ส.ค. 2564 (6,401,808.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 316,726,183.60 (0.4513) 29 ต.ค. 2564 (16,817,265.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 324,903,124.00 (0.5882) 6 ส.ค. 2564 (21,922,173.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 96,397,446.00 (0.1567) 17 ก.ย. 2564 (5,839,620.77)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 370,573,612.50 (0.5199) 8 ต.ค. 2564 (19,376,126.39)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 106,381,902.00 (0.1432) 29 ต.ค. 2564 (5,337,055.42)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 115,121,316.00 0.1601 29 ต.ค. 2564 5,965,073.86

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 105,706,980.00 (0.1539) 9 ธ.ค. 2564 (5,733,778.20)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 140,126,888.40 (0.0021) 27 ส.ค. 2564 (77,994.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 131,710,290.80 (0.2237) 27 ส.ค. 2564 (8,338,603.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 68,664,787.50 (0.1282) 27 ส.ค. 2564 (4,777,089.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 153,670,666.50 (0.2213) 17 ก.ย. 2564 (8,245,768.08)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 152,899,591.00 (0.2419) 17 ก.ย. 2564 (9,016,843.58)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 115,440,350.40 (0.1515) 29 ต.ค. 2564 (5,646,039.46)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 104,743,028.00 0.1572 29 ต.ค. 2564 5,858,411.16

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 142,114,310.00 0.1537 29 ต.ค. 2564 5,726,781.63

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 108,838,914.00 (0.0508) 29 ต.ค. 2564 (1,893,997.90)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 433,770,512.00 (0.5678) 19 พ.ย. 2564 (21,161,318.48)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 123,762,233.00 (0.1677) 9 ธ.ค. 2564 (6,251,166.22)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอนิฟราสตรัคเจอร์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2564

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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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ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   11,191.11 0.7490

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 479.62 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,398.09 0.1605

คา่ทปีรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 28.18 0.0019

คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด  2/ 14,097.00            0.9435

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้

2/ ไมร่วมคา่นายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเกิดขึนจากการซอืขายหลกัทรพัย์

*  มลูคา่ทรพัยส์ิน ในทีนี หมายถึง มลูคา่ทรพัยส์ินทงัหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีสินทงัหมด 

    เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัทีคาํนวณ

จาํนวนเงิน รอ้ยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรพัยส์ิน* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชันอินฟราสตรัคเจอร์

ตังแต่วันท ี25 กุมภาพันธ ์2564 ถงึวันท ี31 กรกฏาคม 2564
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีเน ็กซเ์จเนเรช ั�นอนิฟราสตรัคเจอร ์

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี� 30 ก.ค. 2564 

% 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 

(25 กุมภาพันธ ์2564) 

KFINFRA-A N/A 0.21% N/A N/A N/A N/A N/A 3.71% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* N/A 5.14% N/A N/A N/A N/A N/A 12.09% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A 12.01% N/A N/A N/A N/A N/A 11.03% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั N/A 10.54% N/A N/A N/A N/A N/A 11.02% 

 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World NETR USD สดัส่วน 100% บริษัทจัดการจะใชต้วัชี �วดัตามกองทุนหลกัใน
สกุลเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีQยงดา้นอตัราแลกเปลีQยนเพืQอเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีQคาํนวณ
ผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนทีQมีอายเุกินหนึQงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที� 31 กรกฎาคม 2564) 

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 2564 

1. นายวิพุธ   เอืHออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิN พงษ ์
6. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
7. นายจาตุรันต์ สอนไว 
8. นายชูศกัดิN  อวยพรชยัสกุล 
9. นายพลสิทธิN  อาหุนยั 
10. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
11. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 12.20%  
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 (5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/07/2021) 
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