
การประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
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องค์ประชุม 

- ผูถ้ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ิบห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด และต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมด

วาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืผู้รับมอบฉันทะ  ซักถามและ/หรือแสดงความเห็นได้

หากมีกรณีต้องขอมติจากทีป่ระชุมผู้ถือหนว่ยลงทนุ

- 1 หน่วย : 1 เสียง 

- ออกเสียงไม่ได้หากมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ

- ลงมติโดยเปิดเผย

- นับคะแนนโดยน าคะแนนทีไ่ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด

- ประธานประกาศผลของคะแนนเสียง

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
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วาระการประชุม

วาระที่ 1 รับทราบการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส าคัญและแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วาระที่ 4 รับทราบการจา่ยปันผลและเงินคืนทนุในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชขีองกองทนุรวม และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ารอบปีบัญชี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 

2563

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ประเภท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

วันท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุน 26 ตุลาคม 2561

ทุนจดทะเบียน และ
ช าระแล้ว

45,700 ล้านบาท แบ่งออกเป็น จ านวนหน่วยลงทุน 4,570 
ล้านหน่วย  มูลค่าท่ีตราไว้เริ่มแรกของหน่วยลงทุน 10 บาท

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ กระทรวงการคลัง จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก

สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่
จัดเก็บจากทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญา RTA โดยราคาค่าสิทธิใน
รายได้ท่ีโอน เท่ากับ 44,811 ล้านบาท

เจ้าของและผู้บริหารทรัพย์สิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน  นโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เมื่อมี
ก าไรสะสมเพียงพอ และเงินคืนเงินลงทุนจากการลด
ทุน ในกรณีกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกิน

 จ่ายเงินปันผลรวมในแต่ละรอบปีปัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุง

สรุปข้อมูลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
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ข้อมูลหน่วยลงทุน 
31-ธ.ค.-61 31-มี.ค.-62 30-มิ.ย.-62 30 –ก.ย.-62

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ล้านบาท)

46,040.78 46,128.02 46,027.53 54,331.45

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วย (บาท)

10.0745 10.0936 10.0716 11.8886

ราคาตลาด (บาท) 10.10 11.10 11.80 13.00

หน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 31 ต.ค. 2561
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วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกได้แก่การลงทุนในสิทธิในรายได้ที่เกิดขึ้นจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเ ศษที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) จะเป็นผูท้ าหน้าที่บรหิารจัดการตามธรุกจิปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายก าหนด และ
ตามข้อตกลงในสญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้ โดย กทพ. บรหิารจัดการและด าเนนิการให้บริการ รวมทัง้จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่า
ผ่านทาง และด าเนินการบ ารงุรักษาทางพเิศษ ระบบทางพิเศษ และส่ิงก่อสรา้งถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทาง
พิเศษในทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทนุในรายได้ครั้งแรกตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานของ กทพ.

ทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกมีปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย 388,324 คันต่อวัน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2561 และ 402,495 คันต่อวัน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี
ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562

รถยนต์ 4 ล้อ 218,997 228,895 238,238 139,963 148,451 152,997
รถยนต์ 6-10 ล้อ 2,538 2,636 2,720 6,350 6,623 6,727

รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ 390 456 483 1,226 1,263 1,330
รวม 221,925 231,987 241,441 147,539 156,337 161,054

ตารางปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน ทางพิเศษฉลองรัช และ ทางพิเศษบูรพาวิถี (คันต่อวัน)
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วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

การบ ารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้

กทพ. มีการบ ารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ตามรอบระยะเวลาเป็นรายเดือน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เพื่อให้มีผลกระทบต่อ
ความคล่องตัวของปริมาณจราจรน้อยที่สุด โดยจัดให้มีซ่องทางเดินรถอย่างน้อย 1 ช่องทางเปิดให้บริการ

การบ ารุงรักษาที่ส าคัญในปี 2562

ทางพิเศษฉลองรัช

(1) การเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษ

(2) การปรับปรุงพื้นผิวจราจร ณ จุดทางขึ้นและทางลงบางจุด รวมถึงการปรับปรุงผิวจราจร ส าหรับทางแยกต่างระดับรามอินทรา (วัชรพล – มีนบุรี) 
ส าหรับทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

(1) การเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษ 

(2) การซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
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วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

การบ ารุงรักษาทางพิเศษท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ (ต่อ)

การบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษ โดยด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง

(1) ศูนย์ควบคุม :

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ทางและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินและต ารวจจราจร

(2)    กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและกล้องตรวจจับความเร็ว :

เพื่อสังเกตสภาพจราจรท้ังบริเวณสายทางและหน้าด่าน และจับความเร็วตลอดแนวเส้นทางของทางพิเศษ

(3) การจัดการจราจรและการกู้ภัย :

กทพ.มีรถท่ีใช้ในการจัดการจราจรและการกู้ภัยส าหรับทางพิเศษ โดยประจ าอยู่ท่ีอาคารด่านและจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

(4) การติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน :

ติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ

(5)    ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign หรือ VMS) :

ติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความตลอดแนวสายทางพิเศษฉลองรัช  เกี่ยวกับสภาพการจราจร และป้ายสัญญาณจราจร (Matrix Sign) แจ้งทิศทางการจราจร

(6)    ป้ายจราจรอัจฉริยะ :

ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทาง และระบบแสดงภาพจราจรแบบเส้นสีเพื่อ
ทราบระดับความหนาแน่นของปริมาณจราจร

(7) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัย :

ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ/ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษเร่ืองการห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถในทางพิเศษ
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วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

กทพ. มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการบ ารุงรักษาทางพิเศษ และการด าเนินงานหรือ
ธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ โดย กทพ.จะจัดสรรเงินงบประมาณการบ ารุงรักษาส าหรับงานซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุง เป็นประจ าทุกปี  ได้แก่

1)   โครงสร้างทางพิเศษ

2)   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษ

3)   ระบบไฟฟ้า 

4)   อาคาร

ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 กทพ. ได้จัดสรรเงินงบประมาณในเรื่องดังกล่าวไว้ตามมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 
2563 ตามการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ความเห็นบริษัทจัดการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจ าปี 2562 รับทราบผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมประจ าปี 2562 ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562

ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหนว่ยลงทุนประจ าปี 2562 รับทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2562 ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม รอบระยะเวลาระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2561  ถึง 30 กันยายน 2562 มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการด าเนินงาน  (หน่วย: บาท) ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2562 ร้อยละ
1. รายได้จากการลงทุนรวม   2,054,004,236 100.00%
- รายได้จากเงินลงทุนสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 2,042,182,008 99.42%
- รายได้ดอกเบี้ย 11,822,228 0.58%
2. รวมค่าใช้จ่าย 353,808,562 17.23%
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,700,195,674 82.77%
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วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 
สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี ้

(หน่วย: บาท) ประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2562
งบดุล ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ตามมูลค่ายุติธรรม 53,166,000,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 482,802,910
เงินฝากธนาคาร 54,182,360
สินทรัพย์อื่น 642,883,225
สินทรัพย์รวม 54,345,868,495
หนี้สินรวม 14,718,653
สินทรัพย์สุทธิ 54,331,149,842
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.8886
งบก าไรขาดทุน (ส าหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562)
รายได้รวม 2,054,004,236
ค่าใช้จ่ายรวม 353,808,562
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,700,195,674
ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 8,355,983,344
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 10,054,220,091 10



วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ความเห็นบริษัทจัดการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหนว่ยลงทนุประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบงบการเงนิของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรบัรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต

ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหนว่ยลงทุนประจ าปี 2562 รับทราบงบการเงินของกองทุนรวมประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรบัรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปบีัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสมเพียงพอและไม่มียอดขาดทุนสะสม
กองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิทีป่รับปรงุแล้ว

ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมได้

ในกรณีที่กองทนุรวมยังมียอดขาดทนุสะสมอยู่จากการค านวณก าไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผล

การคืนเงินลงทนุ

ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินกว่าทีก่องทนุรวมมีความจ าเป็นต้องใช้และกองทนุรวมลดทุนจดทะเบียน 

12



วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) กองทุนรวมจ่ายเงนิปันผลจ านวน 4 ครั้ง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนว่ยละ 0.3926 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,794.18 ล้านบาท

ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) กองทุนรวมได้ประกาศลดทนุโดยวิธีลด
มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นหนว่ยละ 0.0431 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 196.97 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน

ครั้งท่ี รอบระยะเวลา
เงินปันผล เงินลดทุน รวม

วันจ่ายผลตอบแทน
จ านวนเงิน (บาท/หน่วย) จ านวนเงิน (บาท/หน่วย) จ านวนเงิน (บาท/หน่วย)

1 1 ต.ค. 61 -31ธ.ค. 61 340,008,000 0.0744 40,673,000 0.0089 380,681,000 0.0833 15-ม.ีค.-62
2 1 ม.ค. 62 - 31ม.ีค. 62 468,425,000 0.1025 72,206,000 0.0158 540,631,000 0.1183 14-ม.ิย.-62
3 1 เม.ย 62 – 30 ม.ิย. 62 439,634,000 0.0962 84,088,000 0.0184 523,722,000 0.1146 16-ก.ย.-62
4 1 ก.ค. 62 – 30 ก.ย 62 546,115,000 0.1195 - - 546,115,000 0.1195 19-พ.ย.-62

รวม 1,794,182,000 0.3926 196,967,000 0.0431 1,991,149,000 0.4357

ความเห็นบริษัทจัดการ

การจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน ได้ด าเนินการถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในช่วงรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในช่วงรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

รายละเอียดการจ่ายปันผลและการคืนทุนโดยการลดทุน ดังนี้

** โดยวิธีลดมูลค่าพาร์ และมูลค่าพาร์ล่าสุดเท่ากับ 9.9569 บาทต่อหน่วย
*** การค านวณ อัตราผลตอบแทนเป็นการ Annualized และงวดแรกค านวณตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค 61 .-31 ธ.ค. 61 เป็นระยะวลา 64 วัน รวมระยเวลาจนถึงสิ้นงวด 30 ก.ย.  62 เป็นระยะเวลา 337 วัน  
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บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ประจ าปีบัญชี 2563 
ช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนญุาต ดังนี้

1. นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่7138
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4521
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่5659

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ารอบปีบัญชี 2563 ช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  จ านวน 1,530,000 บาท
(ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ตามที่เกิดจริงและภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากมี)

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และก าหนดตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ารอบปีบัญชี 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รอบปีบัญชี 2562
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

รอบปีบัญชี 2563
1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563

เปลี่ยนแปลง

สอบทานรายไตรมาส 480,000 480,000 0%
ตรวจสอบรายปี 700,000 700,000 0%
ตรวจสอบรายได้ค่าผ่านทาง 350,000 350,000 0%

รวม 1,530,000 1,530,000

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี 2562 และ 2563 
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วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประจ ารอบปีบัญชี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ความเห็นบริษัทจัดการ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ และไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับกองทนุรวม ผู้บริหาร ผู้ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว โดยมีความอิสระต่อการท าหนา้ที่
จึงเหน็สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ ารอบปีบัญชี 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
ถึง 30 กันยายน 2563 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,530,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอืน่ ๆ ตามที่เกิดจริงและภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากมี)
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหนว่ยลงทนุประจ าปี 2562 รับทราบ

ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชทีี่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่องการใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทนุ และไม่มีความสัมพันธ์ และ /หรือ ส่วนได้เสียกับ
กองทุนรวม ผู้บริหาร ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ก าหนดข้ึนมาเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือให้บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้จัดการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติ

ใด ๆในวาระนี้
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