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สาสน์จากบริษัทจัดการ 
 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 
 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัท หรือ บริษัทจดัการ”) ขอน าสง่รายงานประจ าปี 2561 ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (“กองทนุ หรือ TFFIF”) ส าหรับรอบบญัชีตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มายงัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุทา่น 

 TFFIF เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจดทะเบียนจดัตัง้กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหน่วยลงทุน จ านวน 
100,000,000 หน่วย มูลค่าตราไว้ของหน่วยลงทุน หน่วยละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร้อยละ 
100 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีออกและจ าหนา่ยแล้ว ทัง้นีเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 
12 กรกฎาคม 2559 และรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีในครัง้อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน  ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท
จัดการได้ยื่นค าขออนุมตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของ TFFIF รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมและร่างหนงัสือชีช้วนต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และวนัที่ 27 กนัยายน 2561 ส านกังาน 
ก.ล.ต. ได้เร่ิมนบัระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูที่มีสาระตรงตามโครงการจดัการกองทนุและร่างหนงัสอืชี ้
ชวนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ลา่สดุผา่นระบบการรับสง่ข้อมลูบนเว็บไชต์ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยการเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีจะ
ออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและผู้ลงทนุทัว่ไปมีวตัถปุระสงค์หลกัในการน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในธุรกิจโครงสร้าง
พืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิในรายได้ที่โอนจ านวนร้อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรียกเก็บได้จริงจากผู้ ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและทาง
พิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง กองทุนได้ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสิน้ในเดือน 
ตลุาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการ
ซือ้ขายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้ช่ือย่อ TFFIF เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองทุนได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลงัในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวให้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีจากสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม เป็น
วันที่ 30 กันยายน โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลงัการเปลี่ยนแปลงเร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิน้สุด วันที่ 30 
กันยายน 2561 ดงันัน้ งบการเงินของงวดบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 จึงได้จดัท าส าหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 TFFIF  มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่กบั 1,021.96ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่
หนว่ยเทา่กบั 10.2195 บาท ในรอบระยะเวลาเก้าเดือน ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กองทนุมี
รายได้สทุธิจากการลงทนุจ านวน  8.79 ล้านบาท  

 TFFIF บริหารจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  โดยมีธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์   

                                         บริษัทจดัการ 
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1. ข้อมูลกองทุน  

ช่ือกองทนุ               กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจง ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

อายโุครงการ กองทนุปิด ไมก่ าหนดอายโุครงการ 

วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน หนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 

ประเภทหลกัทรัพย์ เงินทนุก่อนการเสนอขายสว่นเพิ่มทนุ : หนว่ยลงทนุ 100,000,000 หนว่ย มลูคา่ที่ตรา
ไว้หนว่ยละ 10.00 บาท รวม 1,000,000,000 บาท 

 เงินทุนเสนอขายส่วนเพิ่มทุน : หน่วยลงทุน 4,470,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 10.00 บาท รวม 44,700,000,000 บาท (กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อ
วนัท่ี 26 ตลุาคม 2561) 

ประวตัิความเป็นมาโดยสรุป กองทนุจดทะเบียนกองทรัพย์สนิของโครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดยน าเงินท่ีได้จากการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื่นภายใต้หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมาย เพื่อให้กองทนุมีสภาพคลอ่งในการจดัหา
เงินทนุเพิม่เตมิ เพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในระยะตอ่ไป 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

วตัถปุระสงค์การลงทนุ ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกัซึง่มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อ

เป็นรายได้ให้แก่กองทุนทัง้สามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการ

ลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย

ระยะแรกที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นกระทรวงการคลงั บริษัทจัดการจะน าเงิน

และ/หรือหลกัทรัพย์ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลกัทรัพย์และ/

หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมาย

หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วน

ส่วนที่ 1 การด าเนินกิจการของกองทุน 
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เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในระยะต่อไป รวมทัง้การจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วที่จะลงทนุในอนาคตด้วย 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1    วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

การจดัตัง้ การจดัการ และการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนมุตัิใน
การประชมุคณะรัฐมนตรีครัง้ตา่ง ๆ โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

ล าดับที่ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี 

1.  17 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรีมีข้อสัง่การด้านเศรษฐกิจให้กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานหลกัร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาก าหนดแนวทางการระดมทุนในตลาดทุน เพ่ือน ามา
สนับสนุนการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่
ส าคญัของประเทศ โดยเร่งรัดการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ 

2.  15 ธันวาคม 2558 2.1 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในหลกัการการจดัตัง้กองทนุ ตามที่กระทรวงการคลงั
ได้น าเสนอ โดยมีหลกัการในการจดัตัง้กองทนุ ดงันี ้ 

(ก) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื น้ฐานของรัฐ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว 

(ข) เพื่อการจดัการแหลง่เงินทนุใหมใ่นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐ 
(ค) เพื่อลดภาระทางการคลงัของรัฐในการระดมทนุเพื่อการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน

ของรัฐ 
(ง) เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทนุและผู้ มีเงินออมสามารถลงทนุในทรัพย์สินของรัฐที่มี

คณุภาพ 
(จ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์

ทางเลือกในการลงทนุผ่านตลาดทนุ 
2.2 คณะรัฐมนตรีลงมติแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตัง้และก ากับการ

ด าเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand 
future fund)  เพื่อให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดตัง้ และการ
ด าเนินการอ่ืนใด เพื่อให้การจดัตัง้กองทนุแล้วเสร็จ รวมทัง้มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณารายละเอียด รูปแบบและโครงสร้างของการด าเนินงานของกองทุน 
พิจารณาการลงทุนและการจ าหน่ายคืนหน่วยลงทุนของกระทรวงการคลังใน
กองทนุ ตลอดจนปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ และประสานงานกบัหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย เพ่ือให้การบริหารกองทุนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนมุตัิ 

3.  12 กรกฎาคม 2559 3.1 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดเก่ียวกับลกัษณะที่ส าคญัของ
กองทุนจากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  15 ธันวาคม 
2558   โดยก าหนดให้ในระยะแรกที่ยงัไม่ได้มีการระดมทนุจากนักลงทนุอ่ืน ๆ ให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนแต่เพียงรายเดียว วงเงินรวม
ประมาณ 10,000 ล้านบาท   เพื่อเป็นการจัดตัง้กองทุน ซึ่งการลงทุนในวงเงิน
ประมาณ 1,000 ล้านบาท นัน้ ก าหนดให้กระทรวงการคลังจ าหน่ายคืนหน่วย
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ล าดับที่ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี 

ลงทุน ประเภท ข  ของกองทุนวายุภักษ์ เพื่อน าเงินสดที่ได้รับช าระจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุวายภุกัษ์ดงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน 
ส าหรับการลงทุนในวงเงินอีกประมาณ 9,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังอาจ
พิจารณาลงทนุโดยใช้เงินสดหรือหลกัทรัพย์ หรือน าหน่วยลงทนุประเภท ก . ของ
กองทนุวายภุกัษ์ ไปช าระราคาคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ (Pay in Kind) ได้ตาม
ความเหมาะสม 

3.2 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบโครงการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีความเป็นไปได้ที่กองทุนจะ
เข้าลงทนุ ซึ่งรวมถึงโครงการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีอยู่เดิมของกรมทางหลวง (ทล.) 
จ านวน 2 โครงการ คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้าน
ฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

4.  30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบโครงสร้างและรูปแบบของกองทุน เพ่ือการระดมทุนของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) หลกัการและเงื่อนไขข้อก าหนดหลกัของสญัญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ การลงทนุของกระทรวงการคลงัในกองทนุ และมาตรการ
ในการสร้างแรงจูงใจในการน าโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของ กทพ .มาระดมทุนผ่าน
กองทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงคมนาคม กทพ. ร่วมกับ
กระทรวงการคลงัเร่งจดัท าร่างสญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ รวมทัง้รายละเอียด
ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จ และให้ภาครัฐร่วมถือหน่วยลงทุนด้วยในระดับที่
เหมาะสม เพื่อให้กองทนุมีความมัน่คงและสร้างความเชื่อมัน่แก่นกัลงทนุ 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาถึงหลกัการในการจดัตัง้กองทนุดงักลา่วข้างต้น กองทนุนีจ้ึงจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใ ต้ความเสี่ยงที่ เหมาะสม โดยระยะแรกที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็น
กระทรวงการคลงั บริษัทจดัการจะน าเงินและ/หรือหลกัทรัพย์ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์และ/
หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้เพื่อให้กองทนุมีสภาพคลอ่ง
เพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในระยะต่อไป รวมทัง้การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้วย โดยทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวอาจจะเป็น
ทรัพย์สินของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งต้องมีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทนุ และเพื่อให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระยะยาว 
ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมในโครงการจัดการกองทุนและหนงัสือชีช้วนต่อไป หรือที่อาจ
ก าหนดโดยมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 ในปี 2561 กองทนุยงัไม่ได้มีการระดมทนุจากนกัลงทนุอื่นๆ กระทรวงการคลงัจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทุนแต่
เพียงรายเดียว มีเงินทนุจดทะเบียนจดัตัง้ 1,000,000,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการได้ยื่นค าขออนมุตัิเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนและร่างหนงัสือชีช้วน ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2561 

การเสนอขายหน่วยส่วนเพิ่มทุน ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะด าเนินการเพิ่ม
เงินทนุโดยการระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุทัว่ไป เพื่อน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ตามเจตนารมณ์ที่ตัง้ไว้ ทรัพย์สินกิจการโครงการพืน้ฐานที่บริษัทจดัการจะลงทนุ ได้แก่ สิทธิในรายได้ที่โอนซึ่งเป็นรายได้ที่
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เกิดจากเส้นทางในปัจจบุนัของการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถี ที่กองทนุจะ
เข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก  

นโยบายและวิธีการจ่ายปันผลและการคืนเงนิลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกระท าได้เป็นครัง้คราวในรูปของเงินปันผลและเงินคืนเงินลงทนุจากการ
ลดทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และตามที่กระท าได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้เมื่อกองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ  

(ก) เพื่อปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอในปี
นัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทนุสะสม กองทนุจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแตล่ะรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออตัราอื่นตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาต) ภายใน 90 วนันบัแต่
วนัสิน้รอบบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี 
เว้นแตม่ีเหตจุ าเป็นท่ีท าให้ไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลได้ โดยในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะต้อง
แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตจุ าเป็นดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

“ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก าไรสทุธิของกองทนุท่ีท าการปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้  (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุ 

(2) การหกัด้วยเงินส ารองที่กนัไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ของกองทุน ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนงัสือชีช้วน  หรือที่
บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3) การหกัด้วยเงินส ารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก าหนด
ไว้อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุ หรือที่บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

(4) การหกัด้วยเงินส ารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทที่ให้สทิธิใน
การได้รับประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุในล าดบัแรก (ถ้ามี) 

ในกรณีที่กองทนุมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 
(Unrealized Loss) เป็นต้น บริษัทจดัการจะกนัส ารองตามรายการตามข้อ (2) (3) และ (4) ข้างต้นได้
ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตามข้อ  (2) และ (3) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชี หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสด 

(ข) ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสม กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมได้  
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(ค) ในกรณีที่ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูจ่ากการค านวณก าไรสทุธิเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงิน
ปันผล 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลกัทรัพย์หรือผ่อนผนัหลกัเกณฑ์ใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ปันผลของกองทุน ในอนาคต  บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ ในกรณีดังกล่าว ถือว่าบริษัทจัดการ
ด าเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ 

เงื่อนไขของการจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปีบญัชี หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วย
ลงทุนระหว่างปีบญัชีนัน้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10  บาท  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล
ระหว่างปีบญัชีดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป ตาม
เง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบไุว้ โดยกองทนุจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแตล่ะรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

วิธีการจ่ายปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วนันบัแตส่ิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่เก่ียวข้องหรือรอบการ
จ่ายเงินปันผลที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ หากในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทจดัการจะประกาศการจา่ยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงิน
ปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี ้

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน ผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์  

เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเทา่นัน้ท่ีมีสทิธิได้รับ
เงินปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามที่
กฎหมายก าหนด บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทนุ 
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การคืนเงนิลงทุน 

นอกเหนือจากเงินปันผลที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับตามอตัราสว่นการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิได้รับ
เงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินกว่าที่กองทุนมีความจ าเป็นต้องใช้และ
กองทนุลดทนุจดทะเบียน แตท่ัง้นี ้จะไมม่ีการลดสว่นเกินมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือคืนเงินลงทนุในสว่นดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดงักล่าว บริษัทจัดการจะต้องปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ  

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

พฒันาการท่ีส าคญัของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ที่ผา่นมา มีดงันี ้

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน  2559 จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งเป็นกองทุนตาม 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

วนัท่ี 28 สงิหาคม 2561 กระทรวงการคลงัในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวของกองทนุมีหนงัสอืถึง
บริษัทจดัการเพื่อแจ้งให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ  

วนัท่ี 29 สงิหาคม 2561 บริษัทจดัการได้ยื่นค าขออนมุตัิเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและร่าง
หนงัสือชีช้วน ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 

วนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ส านกังาน ก.ล.ต. รับร่างหนงัสือชีช้วนและรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม
และเร่ิมนับระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูลร่างหนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วย
ลงทนุสว่นเพิ่มทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และ
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุท่ีแก้ไขเพิ่มเติมครัง้หลงัสดุ (Cooling Period) 

2.3  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์สินหรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 

      โครงสร้างกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยก่อนการเสนอขายหนว่ยเพิม่ทนุ 

 

 

 

 

  
* กองทุนได้ยื่นค าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุและร่างหนงัสือชีช้วน ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2561 และส านกังาน ก.ล.ต. รับร่างหนงัสือชีช้วนและ
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมและเร่ิมนับระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมลูร่างหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนเพิ่มทนุ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้หลังสุด 
(Cooling Period) เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2561 

กระทรวงการคลงั 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย* 

100 % 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหนว่ย
เพียงรายเดียว ร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจดทะเบียนและออกจ าหนา่ย  

เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนได้ลงทุนในหลกัทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศก าหนด และเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติม การท าธุรกรรมเก่ียวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานระหว่างกองทุนและกระทรวงการคลงัหรือบุคคลที่เก่ียวข้องของกระทรวงการคลงั จะ
กระท าภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือข้อก าหนดของกฎหมายหลกัทรัพย์  

2.4 ทรัพย์สินของกองทุน 

2.4.1 ทรัพย์สนิของกองทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
ณ 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอยีดดงันี ้ 

ประเภททรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สิน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิ 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยุตธิรรม 879.68 86.08 
เงินฝากธนาคาร 118.99 11.64 
ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ 2.30 0.23 
คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.12 0.01 
คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุรอตดับญัชี 149.41 14.62 
รวมมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 1,150.50  
เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (128.54) (12.58) 

รวมมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 1,021.96 100.00 
   
จ านวนหน่วยลงทนุ 100,000,000 หน่วย 
มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ 10.2195 บาท 

2.4.2  ทรัพย์สนิทีก่องทนุลงทนุ 

กองทุนน าเงินทุนเร่ิมแรกลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์  

รายละเอียดเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
เงินลงทนุ มลูคา่ท่ีตราไว้ (ล้าน

บาท) 
มลูคา่ยตุธิรรม 

(ล้านบาท) 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ 878.90 879.68 

 กองทนุจะต้องเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานภายใน 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัที่ปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ โดยคิด
เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
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โครงสร้างพืน้ฐานใด บริษัทจัดการจะเพิ่มเงินทุนโดยระดมเงินทุนจากผู้ ลงทุนทัว่ไป เพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโดยทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วอาจจะเป็นทรัพย์สนิของหนว่ยงานเจ้าของโครงการที่
มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมในโครงการ
จดัการกองทนุและหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป หรือที่อาจก าหนดโดยมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ในระยะยาว TFFIF จะมีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั ซึง่กิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทยตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ 
ก.ต.ท. ก าหนด 

ทัง้นี ้ กองทนุได้ยื่นค าขออนมุตัิเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและร่างหนงัสือชีช้วน ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม 2561 และภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะด าเนินการเพิ่มเงินทนุโดยการระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุทัว่ไป เพื่อน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุ
ไปลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิในรายได้ที่โอนซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากเส้นทางในปัจจบุัน
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนัได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถี ที่กองทุนจะเข้าลงทนุใน
รายได้ครัง้แรก  

2.4.3   รายละเอียดเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัท่ี 1 
 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

   ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา กองทนุไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

2.4.4  รายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายหรือการโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

  ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ไมม่ีการจ าหนา่ยหรือการโอนทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในระยะแรกที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นกระทรวงการคลงั กองทนุจดัหาผลประโยชน์โดยการน าเงินที่ได้จากการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิอื่นภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอในการจดัหาเงินทนุบางสว่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานในระยะตอ่ไป รวมทัง้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วที่จะลงทนุในอนาคตด้วย  

ทัง้นี ้กองทนุจะต้องลงทนุเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานภายใน 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ โดยคิดเป็น
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุจะลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะจ ากดัเฉพาะการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด าเนินการเท่านัน้ โดย
กองทนุจะไม่ได้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง อย่างไรก็ดี กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่น โดย
หลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอื่นอาจจะเป็นหลกัทรัพย์ เงินฝาก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความ
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เสี่ยงของกองทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ต.ท. ก าหนด  

ภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะด าเนินการเพิ่มเงินทนุโดยการระดมเงินทนุจากผู้
ลงทนุทัว่ไป เพื่อน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ สทิธิในรายได้ที่โอนซึ่งเป็น
รายได้ที่เกิดจากเส้นทางในปัจจบุนัของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนัได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถี 
ที่กองทนุจะเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก  

2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยมืเงนิของกองทุน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 

 ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ไมม่ีการกู้ยืมเงินของกองทนุ 

2.7  การประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ไมม่ีการประเมิน/สอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิ เนื่องจากกองทนุยงัไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรม  

ไมม่ีข้อมลู เนื่องจากกองทนุยงัไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

4. ปัจจัยความเสี่ยง 

ไมม่ีข้อมลู เนื่องจากกองทนุยงัไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

กองทนุ ไมม่ีคดีความ ข้อพิพาทในชัน้อนญุาโตตลุาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มีนยัส าคญัและเก่ียวข้อง
โดยตรงกับกองทุนที่ผู้ จัดการกองทุนเช่ือว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และแนวโน้มการด าเนินการในอนาคต 

6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

ไมม่ีข้อมลูอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมนียัส าคญั 
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7. ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก 

7.1   หน่วยลงทุน หลกัทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก 

 ข้อมูลหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 จ านวนเงินทนุของโครงการ : 1,000,000,000   บาท 
 จ านวนหนว่ยลงทนุ : 100,000,000   หนว่ย 
 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ : 10  บาท 
 ราคาเสนอขายครัง้แรกตอ่หนว่ยลงทนุ : 10  บาท 
 มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยลงทนุ  :  10.2195  บาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

7.2  ข้อมูลผู้ถอืหน่วย 

 รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุสงูสดุ 10 รายแรก ท่ีปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 30 กนัยายน 2561 มีดงันี ้

ล าดบัท่ี รายช่ือ จ านวนหน่วยลงทนุ ร้อยละ 
1 กระทรวงการคลงั 100,000,000 100.00 
 รวม 100,000,000 100.00 

ที่มา : ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

7.3   การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

1) นโยบายการจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้เมื่อกองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ  

(ก) เพื่อปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอใน
ปีนัน้ๆ และไม่มียอดขาดทนุสะสม กองทนุจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแตล่ะรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออตัราอื่นตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาต) ภายใน 90 วนั
นบัแต่วนัสิน้รอบบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้  โดยในกรณีดงักลา่ว 
บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจ าเป็น
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

“ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก าไรสทุธิของกองทนุท่ีท าการปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุ 

ส่วนที่ 2  การจัดการและการดูแลกิจการที่ด ี
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(2) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทนุ ตามแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสอื
ชีช้วน หรือที่บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยืมตามนโยบายการกู้ ยืมเงินที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจดัการกองทุน หรือที่บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า 

(4) การหกัด้วยเงินส ารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประเภทที่ให้สิทธิ
ในการได้รับประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุในล าดบัแรก (ถ้ามี) 

ในกรณีที่กองทนุมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 
(Unrealized Loss) เป็นต้น บริษัทจดัการจะกนัส ารองตามรายการตามข้อ (2) (3) และ (4) ข้างต้นได้
ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตามข้อ  (2) และ (3) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชี หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่ไมใ่ช่เงินสด 

(ข) ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสม กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมได้  

(ค) ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการค านวณก าไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลกัทรัพย์หรือผ่อนผันหลกัเกณฑ์ใด ๆ ที่เก่ี ยวกับการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามนัน้ ในกรณีดงักล่าว ถือว่าบริษัท
จดัการด าเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ 

2) เง่ือนไขของการจา่ยเงินปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระหวา่งปีบญัชี หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ย
ลงทนุระหว่างปีบญัชีนัน้มีมลูค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.10  บาท  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล
ระหว่างปีบญัชีดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดถดัไป ตาม
เง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบไุว้ โดยกองทนุจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแตล่ะรอบปีบญัชีไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

3) วิธีการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วนันบัแตส่ิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่เก่ียวข้องหรือรอบ
การจ่ายเงินปันผลที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน  90 วันนับแต่วันสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ หากในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลา
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล  และ
อตัราเงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี ้
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(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

(ค) สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิด
สมดุทะเบียน ผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์  

เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเท่านัน้ที่มีสทิธิ
ได้รับเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามที่
กฎหมายก าหนด บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทนุ 

4) ข้อจ ากดัสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ภายใต้บงัคบัของข้อก าหนดเร่ืองข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หรือผู้ลงทนุตา่งด้าวใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่อตัราที่ก าหนด  บริษัทจดัการ
จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้หรือผู้ลงทนุต่างด้าว
นัน้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่ก าหนด  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วยลงทนุเกินกว่า
อตัราที่ก าหนดไว้ จะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผลในสว่นของหนว่ยลงทนุท่ีถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนดนัน้ ทัง้นี ้จะยกเงิน
ปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการ
แล้ว ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัมิได้ด าเนินการยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  เงินปันผล
ส่วนดังกล่าวจะถูกแยกออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุน  และไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ เว้นแตห่รือจนกวา่จะมีการเลกิกองทนุ 

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกนั หรือผู้ลงทุนต่างด้าวที่ถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอตัราที่ก าหนด บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกลุ่มบุคคล
เดียวกนัในสว่นของหน่วยลงทนุที่ถือไม่เกินกว่าอตัราที่ก าหนดนัน้ให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะราย 

บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้ข้างต้น  เว้นแต่ กรณีที่ ก.ล.ต.ส านกังาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือหนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องได้แก้ไข เปลีย่นแปลง ประกาศ สัง่การ หรือ
เห็นชอบเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ 
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5) การคืนเงินลงทนุ 

นอกเหนือจากเงินปันผลที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับตามอตัราสว่นการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีสทิธิ
ได้รับเงินคืนเงินลงทนุจากการลดทนุ ในกรณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งสว่นเกินกวา่ที่กองทนุมีความจ าเป็นต้องใช้
และกองทนุลดทนุจดทะเบียน แตท่ัง้นี ้จะไมม่ีการลดสว่นเกินมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือคืนเงินลงทนุในสว่นดงักลา่ว 

6)  ประวตัิการจา่ยเงินปันผล 

กองทนุไมม่ีการจา่ยปันผล ส าหรับผลประกอบการ ตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1   บริษัทจดัการ  

 8.1.1    ช่ือบริษัทจดัการ  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
     และที่อยู ่  เลขที ่1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้  
    แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 
    โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  
     www.ktam.co.th 

     : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
:  เลขที่ 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  
โทรศพัท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100  
www.mfcfund.com 

8.1.2   โครงสร้างการบริหารจดัการ รายช่ือผู้ ถือหุ้นและรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร 

8.1.2.1   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(1) โครงสร้างองค์กรของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

http://www.ktam.co.th/
http://www.mfcfund.com/
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(2)  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
              รายช่ือ จ านวนที่ถือ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย   19,999,986 99.99% 

(3)  คณะกรรมการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

รายช่ือคณะกรรมการประกอบด้วย 8 ทา่น ดงันี ้
 รายช่ือ                            ต าแหน่ง 

1 นายวชัรา ตนัตริยานนท์            ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายธวชั  อยู่ยอด                     กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นางดนชุา ยินดีพิธ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4 นายวเิชียร ศริิเวชวราวธุ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
5 นายลวรณ  แสงสนิท กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6 นายเชิดชยั  ชมพนูกุลูรัตน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7 นายสรุพล โอภาสเสถียร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
8 นางชวนิดา หาญรัตนกลู           กรรมการผู้จดัการ 

(4)  คณะบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

รายช่ือ  ต าแหน่ง 

1. นางชวนิดา หาญรัตนกลู     กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวโิรจน์  ตัง้เจริญ           รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 
3. นายวีระ วฒุคิงศริิกลู          รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ  

4. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ             รองกรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
5. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์    รองกรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
6. นางสาววรวรรณี  ตัง้ศริิกศุลวงศ์        รองกรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสายงานปฏิบตักิาร 

(5) บุคลากรและผู้ รับผิดชอบหลัก ที่เ ก่ียวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2561 มีดงันี ้

1.  ชวินดา หาญรัตนกลู, CFP 
 

กรรมการผู้จดัการ 
ประสบการณ์การท างานในสายงานการเงินและการ
บริหารจดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พืน้ฐาน  30 ปี 
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2. ไพรัช มิคะเสน 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ประสบการณ์การท างานในสายงานการเงินและการ
บริหารจดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พืน้ฐาน  21 ปี 

3. กฤษณ์ ณ สงขลา 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ประสบการณ์การท างานในสายงานการเงินและการ
บริหารจดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พืน้ฐาน  15  ปี 

4. นายภควตั  เมธีไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ประสบการณ์ท างานในสายงานการเงินและการบริหาร
จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์  9  ปี 

8.1.2.2  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างองค์กรของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทจดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย สายงาน
หลกั 6 สายงาน ดงันี ้สายกลยุทธ์องค์กร สายการขายและการตลาด สายการตลาดกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ สายพฒันาธุรกิจ สายบริหารกองทนุ และสายปฏิบตัิการและบริหารทัว่ไป 

       แผนภาพ โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทจดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
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(2) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่  28 กนัยายน 2561 

 
รายช่ือ 

จ านวนที่ถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)/1 31,357,850 24.98% 
2 ธนาคารออมสิน  31,332,781 24.943% 
3 กระทรวงการคลงั  20,000,000 15.922% 
4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 3,922,000 3.122% 
5 บริษัท ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 3,498,300 2.785% 
6 นายประทกัษ์ สมุงคลธนกลุ 2,691,915 2.142% 
7 MISS JUI-TING  CHANG 1,644,900 1.309% 
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 1,500,270 1.194% 
9 บริษัท เศรณี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 1,459.330 1.162% 
10 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 1,323,900 1.054% 

 ที่มา :           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย      

/1 ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยาน 2561 

 
รายช่ือ จ านวนที่ถือ (หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 นายสดาวธุ เตชะอบุล 604,490,326 13.94% 
2 นายพิจิตต์ วริิยะเมตตากลุ 407,475,000 9.40% 
3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 287,472,500 6.63% 
4 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 249,653,400 5.76% 
5 นายทอมม่ี เตชะอบุล 215,617,414 4.97% 
6 นายเบน เตชะอบุล 215,435,554 4.97% 
7 นายส าเริง มนญูผล 200,936,022 4.63% 
8 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 153,061,800 3.53% 
9 น.ส.อจัจิมา ภาคานาม 120,000,000 2.77% 

10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06% 
ที่มา :           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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(3) คณะกรรมการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
  รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

 รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2 ดร.โชคชยั อกัษรนนัท์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นายสดาวธุ เตชะอบุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
4 นายพิษณ ุวิชิตชลชยั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5 นายสรุพล ขวญัใจธญัญา กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
6 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ 
7 ดร. บญุลือ ประเสริฐโสภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8 ดร.วกิรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
9 นายพชร ยตุธิรรมด ารง กรรมการอิสระ 

10 นางสาวประภา ปรูณโชติ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการด้านการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และกรรมการผู้จดัการ 

11 นางสาวจุฬารัตน์ สธีุธร กรรมการ 
12 นายน าพร ยมนา กรรมการ  
13 นายเทอดธรรม สวุชิาวรพนัธุ์ กรรมการ 

(4) คณะบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
      ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประภา ปรูณโชติ กรรมการผู้จดัการ 

2. นางพณัณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส (สายบริหารกองทนุ) 

3. นายชาคริต พืชพนัธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส  (สายบริหารกองทนุ) 

4. นางรจิตพร มนะเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส (สายกลยทุธ์องค์กร) และเลขานกุารบริษัท 

5. นายณัฐวฒุ ิธรรมจารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายวศิวกรรมการเงิน)       

6. นายกิตตคิม สทุธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ฝ่าย Private Wealth) 

(5) บุคลากรและผู้ รับผิดชอบหลัก ที่เ ก่ียวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2561 มีดงันี ้

1. นางสาวณฐัรี พนสัสทุรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ประสบการณ์การท างานในสายการเงินและ
อสงัหาริมทรัพย์ 27 ปี 
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8.1.3   สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการและผู้จดัการกองทนุ 

ในการบริหารจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามข้อผกูพนัและโครงการจดัการกองทนุ ทัง้นี ้สทิธิ
และภาระผกูพนัของบริษัทจดัการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สทิธิของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีอ านาจโดยทัว่ไปในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ โดยมีสทิธิประการท่ีส าคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และนโยบายการลงทนุของ
กองทุน ตลอดจนโครงการจดัการกองทุน ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ 
มติผู้ ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรือ
บริษัทจดัการ (เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการกองทนุ) หรือทัง้กองทนุและบริษัทจดัการ
เป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์  

(2) สทิธิในการได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ และหกัคา่ใช้จ่ายจากกองทนุ ตามข้อก าหนด
ในโครงการจดัการกองทนุ 

(3) สทิธิในการขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุในเร่ืองที่เก่ียวกบั
การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุ 

(4) สิทธิในการแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทนุตามที่เห็นวา่เหมาะสมตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(5) สทิธิในการเสนอเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุแก่คณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทนุ เพื่อให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุตดัสนิ พิจารณา หรือวินิจฉยั 

(6) สิทธิและอ านาจในการเข้าท าสญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และใช้สิทธิหรือด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้ รวมทัง้ใช้ดลุยพินิจเพื่อผอ่นผนักรณีผิด
นดัที่เกิดขึน้ภายใต้สญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้ตามที่เห็นสมควร  

(7) สทิธิและอ านาจในการด าเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้าผกูพนัในธุรกรรมใด ๆ ในนาม
ของกองทนุ ภายใต้ขอบเขตของโครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกฎหมายหลกัทรัพย์  

(8) สิทธิในการปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนหน่วยลงทนุนัน้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
ของโครงการจัดการกองทุนและ/หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือหากการอนุมตัิการโอนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วจะท าให้สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทนุหรือกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(9) สทิธิในการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของตนในกรณีใด ๆ ที่ต้องมีการ
ปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(10) สทิธิในการเสนอช่ือผู้แทนของบริษัทจดัการหรือบคุคลอื่นท่ีเห็นวา่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท คณะบริหาร หรือคณะท างานอื่นในท านองเดียวกนัของบริษัทหรือองค์กร
ใดที่เป็นผู้ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กองทุน (หากมี) ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทนุ รวมถึงสญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือเสนอแต่งตัง้กรรมการคนใหม่แทนที่
บคุคลดงักลา่ว 

(11) สทิธิและอ านาจอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนและรับโอนสทิธิในรายได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคลอ่งตวัในการ
บริหารจดัการกองทนุ และประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมตราบเท่าที่ไม่ก ระทบ
ตอ่สาระส าคญัของสญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้ 

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัในการดูแลบริหารจัดการกองทุนรวมถึงการลงทุน 
ทรัพย์สนิ และหนีส้นิของกองทนุ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วน 
กฎหมายหลกัทรัพย์ ข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการกองทุน) หรือทัง้กองทุนและบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สญัญา โดยบริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการมี
หน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารจดัการกองทนุ 

ในการบริหารและจดัการกองทนุบริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หนงัสอืชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และ
ข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตัิตามบทบญัญัติ
ในมาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(1.2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน 
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วน ที่มีสาระไมต่า่งจากข้อผกูพนัระหวา่ง
ผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน สัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วนฉบบัร่างที่ยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
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(1.3) จัดให้กองทุนมีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระส าคญัที่แสดงไว้ล่าสดุต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลอดอายขุองกองทนุ และในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงลกัษณะของกองทนุ บริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการให้กองทนุมีลกัษณะเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(1.4) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามข้อก าหนด เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด าเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการเป็นไปตามบทบญัญตัิในมาตรา 129 แหง่ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(1.5) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชีช้วน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนงัสือชีช้วน) ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1.5.1) บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนที่ยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ต่อผู้
ลงทนุ ด้วยวิธีการท่ีผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงได้ก่อนวนัเร่ิมเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
โดยร่างหนงัสอืชีช้วนดงักลา่วต้องมีข้อมลูที่ครบถ้วน ถกูต้อง เพียงพอ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่น 

(1.5.2) บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนงัสือชีช้วนที่มีสาระส าคญัไม่ต่างจากฉบบัร่าง
ให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือ
แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนแก่ผู้ลงทุน และจดัสง่หนงัสือชีช้วนดงักลา่วผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลหนงัสือชีช้วนและรายงานกองทนุ (Mutual Fund Report and 
Prospectus System (MRAP)) 

(1.5.3) บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุนที่สนใจจะ
ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ ลงทุนจะ
ศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนก่อนการตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เมื่อ
รวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนตามข้อ (1.5.1) ต้องไม่น้อย
กวา่ 14 วนั 

(1.6) ด าเนินการเพิ่มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการ
จัดการกองทุน และ/หรือด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหลกัทรัพย์
ก าหนด  

(1.7) จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(1.8) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนดเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทนุตามที่กฎหมายก าหนด 
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(1.9) ด าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพัน และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(1.10) ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน โดยการเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นเพิ่มทนุ บริษัท
จดัการจะด าเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1.10.1) ในการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายสว่นเพิ่มทนุโดยการโฆษณา บริษัท
จัดการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลกัษณะที่ท าให้ผู้ลงทุนส าคญัผิด และ
การโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการโฆษณาเพื่อสนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด 

(1.10.2) หากบริษัทจัดการประสงค์จะแต่งตัง้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท า
หน้าที่ในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักลา่ว
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็น
กลุม่บคุคลเดียวกนั 

(1.10.3) บริษัทจัดการจะประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มี
การกระจายข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่หลาย 

(1.10.4) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน หรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ 

(1.10.5) ด าเนินการขออนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. และขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1.10.6) ด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อควบคมุดแูลและให้มัน่ใจได้วา่การถือหนว่ยลงทนุของผู้
ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนของ
กองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้ซึ่งก าหนดโดยกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุเข้าลงทนุ 

(1.11) จดัให้มีและคงไว้ซึง่ระบบงานท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารและจดัการกองทนุอยา่งน้อย
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1.11.1) การคดัเลือกและดแูลบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทนุ ให้มี
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน และ
ด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าบคุลากรที่แต่งตัง้ดงักลา่วมีความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมเพื่อบริหารและจดัการกองทนุ 
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(1.11.2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้และจัดการกองทุน 
รวมทัง้การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจดัตัง้
และจัดการกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ถูกต้อง และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ  

(1.11.3) การก ากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เ ก่ียวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1.12) ในการจดัการทรัพย์สินบริษัทจดัการจะด าเนินการและควบคมุดแูลให้การจดัการเป็นไป
ตามสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อก าหนดในเอกสารสญัญาที่เข้าท าหรือจะเข้าท าเก่ียวกับการจดัการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิผู้ รับจ้าง หรือบุคคลที่จัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตผุลตอ่
บริษัทจดัการโดยไมช่กัช้า เมื่อมีเหตกุารณ์หรือการเปลีย่นแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบ
ตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(1.13) ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน กองทุนจะไม่ประกอบ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อื่นด าเนินการเท่านัน้ และบริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการให้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุและตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(1.14) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดงักล่าวในครัง้ถัด ๆ มาให้เป็นไปตามสญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ระหว่างกองทนุและหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมทัง้การประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่ว
ในครัง้ถดั ๆ มาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและตามที่กฎหมาย
หลกัทรัพย์ได้ก าหนดไว้ 

(1.15) การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(1.16) บริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทนุด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ านาจให้บคุคล
อื่นใดจัดการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุน
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทัง้นี ้การ
มอบหมายดงักลา่ว (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(1.17) ตรวจสอบการบริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ในสว่นท่ีก่อให้เกิดรายได้ที่
จะโอนไปให้กองทนุตามสญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ที่จะเข้าท าระหว่างกองทุน
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมทัง้ต้องก าหนดเง่ือนไขตามสญัญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทนุและมีลกัษณะเดียวกับที่วิญญชูนจะพึง
กระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  

(1.18) ในการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคต หรือสทิธิตามสญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้ 

(1.18.1) บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นคู่สญัญา 
จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ที่บริษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้า
ตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุน
ได้รับตามสญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

(1.18.2) บริษัทจดัการต้องด าเนินการติดตามและตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วน
ของสว่นแบง่รายได้ที่กองทนุได้รับอยา่งสม ่าเสมอ และหากพบความผิดพลาด
หรือข้อบกพร่องที่อาจท าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญด าเนินการให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการท่ีเป็นคูส่ญัญาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

(1.19) ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ที่
เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง 
หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการ
อื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ตา่งประเทศ 

(1.20) ด าเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บริษัทจดัการ แต่ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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(2) การลงทนุ 

(2.1) เข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัท่ี
จดทะเบียนกองทุน หรือระยะเวลาอื่นใดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ โดยคิดเป็นมูลค่า
รวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ และจะต้องด ารงมลูคา่
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปีนบัแต่ปีที่เร่ิมมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นรอบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายุกองทุน หรือกรณีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(2.2) น าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ภายใน 6 เดือนนบั
แต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่ นใดตามที่ก าหนดใน
กฎหมายหลกัทรัพย์ โดยคิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุ ในกรณีที่กองทนุมีการแบ่งช าระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
บริษัทจัดการอาจน าเงินที่กนัไว้ส าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป มารวมค านวณ
เป็นมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในกรณีนีไ้ด้  

(2.3) ด าเนินการให้กองทนุไมล่งทนุในทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เว้น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่กฎหมายหลกัทรัพย์อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ
ด าเนินการให้การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้ในระยะแรกของการจดัตัง้กองทนุ หรือในกรณีที่กองทนุยงัไมไ่ด้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะลงทนุในทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน โดยเบือ้งต้นบริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือ หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุวายภุกัษ์ หนึง่ และ/หรือเงินฝากก่อน อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากการเพิ่มทนุครัง้อื่นๆ ซึง่
มีนกัลงทนุทัว่ไปเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุเสร็จเรียบร้อย บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุใน
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั  

(3) การเรียกเก็บและช าระเงินของกองทนุ 

ด าเนินการเก่ียวกบัการเรียกเก็บและช าระคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่น
ใดจากกองทนุให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(4) การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการบริหารจดัการกองทนุ 

(4.1) จัดให้มีการแต่งตัง้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ จัดการ
กองทนุเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุ
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รวมโครงสร้างพืน้ฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะต้องรายงานการแตง่ตัง้และการสิน้สดุการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทนุ
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมทัง้เปิดเผยรายช่ือผู้ จัดการกองทุน
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
การเปลีย่นแปลงข้อมลูให้บริษัทจดัการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัภายใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

(4.2) แตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุอยา่งน้อย 1 คณะเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการจดัการ
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุ และแตง่ตัง้บคุคลเข้าแทนที่กรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุแทนที่กรรมการที่วา่งลง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ หนงัสอืชีช้วน และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(4.3) แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อท าหน้าที่ตดัสนิ พิจารณา หรือวินิจฉยัเร่ืองตา่ง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับการเสนอโดยบริษัทจัดการ และแต่งตัง้
บคุคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทนุแทนที่กรรมการที่ว่างลง ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุน หนงัสือชีช้วน 
และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(4.4) แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม ่เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติ ให้แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดและเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ  

(4.5) แต่งตัง้นายทะเบียน และเปลี่ยนตวันายทะเบียนโดยการแตง่ตัง้นายทะเบียนรายใหม ่ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด และแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องถึงการ
แต่งตัง้นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของนายทะเบียนให้
เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบัทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท า
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนผู้
ถือหนว่ยลงทนุตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด 

(4.6) แต่งตัง้นิติบคุคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ประเมินค่า ซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(4.7) แต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของ
กองทนุ หรือบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกบักองทนุ อาทิ ที่
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ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็นต้น 

(4.8) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ และเปลีย่นตวัผู้สอบบญัชีใหมซ่ึง่เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(4.9) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีของกองทนุโดยความเห็นชอบของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระ
บญัชีเสร็จสิน้เมื่อมีการเลกิกองทนุ 

(4.10) จดัให้มีผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่ขาย
หนว่ยลงทนุหรือให้ค าแนะน ากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

(5.1) จดัให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอนัได้แก่ เงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหน่วย
ลงทุนเป็นกองทุนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ตามมาตรา 124 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5.2) จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทนุ 

(5.3) ดูแลให้ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุน
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการหรือโครงการจดัการกองทนุขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์นัน้ หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์
นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผูกพนัและโครงการจัดการกองทนุ
แล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
กบับริษัทจดัการ และ/หรือโครงการจดัการกองทนุโดยไมช่กัช้า   

(5.4) เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5.5) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจดัการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการลง
มติในเร่ืองดงักลา่ว 
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(5.6) ให้ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน และในเร่ืองที่จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(5.7) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐานแสดง
สทิธิในหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะออกหรือจดัให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุหรือหลกัฐาน
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีเป็นปัจจบุนัโดยมีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจดัการและ
บุคคลอื่นได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ 

(5.8) ด าเนินการก ากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทัง้จรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(5.9) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้บคุคลดงักลา่วสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนในสว่นท่ีเก่ียวกบักองทนุ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(5.10) จัดท าบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท
จดัการ และน าทรัพย์สนิของกองทนุและผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สนิของกองทนุ
ไปลงทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5.11) จัดท าและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(5.12) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(5.13) จดัท ารายงานการลงทนุของกองทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5.14) จดัให้มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ และ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5.15) จดัท างบการเงินของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และน าสง่
งบการเงินตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ 

(5.16) จดัท ารายงานประจ าปีของกองทนุโดยมีข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ทกุ
รอบระยะเวลาสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของกองทนุ 
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(5.17) รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมช่กัช้าเมื่อปรากฏเหตกุารณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้อง 

(5.18) จัดท า จัดให้มีการท า จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักองทนุให้เป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(5.19) ติดตาม ด าเนินการ และสัง่การต่อบคุคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสญัญาต่าง ๆ 
อาทิ ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุ และที่ปรึกษา ตามสญัญาแตง่ตัง้ที่เก่ียวข้อง 
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงด าเนินการ
ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ และ/หรือตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

(5.20) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดวา่เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(5.21) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมภายหลงัจากที่มีการเพิ่มทนุครัง้อื่น ๆ ซึ่งมี
ประชาชนทัว่ไปเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุ 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการ
จดัการกองทนุ และกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นีใ้นกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์นัน้ ให้ถือ
ว่าบริษัทจดัการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการหรือ
โครงการจดัการกองทนุแล้ว 

8.1.4 จ านวนพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  

รายละเอียดบคุลากรและผู้ รับผิดชอบหลกัของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงันี ้

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร ผู้รับผิดชอบหลัก 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
บคุคลากร จ านวน  17 คน 

นายไพรัช มิคะเสน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ  เอ็มเอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) 

ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
บคุคลากร จ านวน 20 คน 

นางสาวณฐัรี พนสัสทุรากร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

8.2 ผู้บริหารทรัพย์สิน 

    -ไมม่ี- 
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8.3    ผู้ดูแลผลประโยชน์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

8.3.1 ช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ :  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ :   อาคารธนาคารกสกิรไทย สานกังานใหญ่ ชัน้ 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์
บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 02-470-3655 ,  

               02-4703201 โทรสาร 0-2470-1995-7 

8.3.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ข) ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารจดัการกองทุนของบริษัทจดัการอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสตัย์ 
สจุริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทุนและผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม  ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ ประกอบวิชาชีพดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุ 

(ค) ลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกบับริษัทจดัการในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทัง้ปวง 

(ง) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุซึ่งได้ฝากไว้ในบญัชีเงินฝากที่เปิดไว้ที่
ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุน และ/หรือบญัชีทรัพย์สินหรือบญัชีกองทุนส าหรับการรับ
โอนหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ตามแบบซึง่บริษัทจดัการก าหนด เพื่อยื่นเอกสารดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. 
และให้การสนบัสนนุการจดัตัง้และการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุ และการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุกบัส านกังาน ก.ล.ต. 

(จ) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุซึง่ได้ฝากไว้ในบญัชีรับฝากหลกัทรัพย์ 
(Escrow Account) และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก
บญัชีรับฝากหลกัทรัพย์ (Escrow Account) เข้าฝากในบญัชีดงักล่าวแล้ว ทัง้นี ้ตามแบบซึ่งบริษัท
จดัการก าหนดเพื่อยื่นเอกสารดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. และให้การสนบัสนนุการจดทะเบียน
เพิ่มทนุเพิ่มเติมกบัส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ก ากบัดแูล ตรวจสอบ และถ่วงดลุให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และโครงการ
จดัการกองทนุ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จดัการมิได้ปฏิบตัิตาม ให้แจ้งส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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(ช) จดัท ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการ หรืองดเว้น
กระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ โดย
ทัง้นีภ้ายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(ซ) รับฝากทรัพย์สินของกองทนุ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน
ของบคุคลอื่นซึง่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(ฌ) ควบคุม และติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทุน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสญัญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ 

(ญ) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ฎ) รับเงินค่าขายหน่วยลงทนุเพิ่ม หรือเพิ่มทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีเงินฝากที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทนุ 

(ฏ) รับรองความถกูต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม และ/หรือกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือโครงการจดัการกองทนุก าหนดไว้ 

(ฐ) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย
ความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่
จากส านกังาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีดงักลา่ว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุได้ 

(ฑ) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

(ฒ) พิจารณาเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของ
กองทนุ ซึง่มีมลูคา่มากกวา่ 100,000,000 บาท (หนึง่ร้อยล้านบาท) แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่
ทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่ว โดยให้เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุ และกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ  (ซึ่งได้รับ
การแตง่ตัง้โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ) (ถ้ามี) 

(ณ) พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการเข้าท าสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสญัญาที่เก่ียวกับ
การบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมีมูลค่าของ
สญัญามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการเข้าท าสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว โดยให้
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน  และกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงความเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ) 
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(ด) ให้ความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

(ต) พิจารณาเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนัน้การรับช าระหนี ้
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้ 

(ถ) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื่อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปลีย่นแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
หรือเมื่อเห็นวา่จ าเป็นต้องประเมินคา่ใหมเ่พื่อกองทนุ 

(ท) ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับมติ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ธ) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หรือตามที่กฎหมาย
หลกัทรัพย์ก าหนด 

(น) พิจารณาให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญัหรือไม่ 

(บ) ให้ความเห็นชอบการท าธุรกรรมเพื่อกองทนุกบับคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ป) ด าเนินการให้มีการรับหรือช าระเงินจากบญัชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขอ
อยา่งสมเหตสุมผล ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือข้อก าหนดของสญัญา
โอนและรับโอนสทิธิในรายได้ที่เก่ียวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(ผ) ช าระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือเงินลดทุนของกองทุน และ/หรือช าระผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินอื่นของกองทนุเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่
เจ้าหนีต้ามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(ฝ) ไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุ  หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื่น  เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อนอยา่งพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบ
ข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(พ) ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่ด าเนินการขอมติ 
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งมติของผู้
ถือหนว่ยลงทนุได้ 
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(ฟ) ในก ร ณีที่ มี ก า ร เ ลิ ก กองทุน  ห น้ าที่ ผู้ ดู แ ลผลประ โยช น์จะสิ น้ สุด เ มื่ อ ผู้ ช า ร ะบัญ ชี ไ ด้  
จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังาน ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2) ดแูลตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการตามกฎหมายดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบโดยไมช่กัช้า และ 

(3) จ่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สนิอื่นเฉลีย่คืนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชี 

(ภ) มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์เพื่อยุติการท าหน้าที่เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ตามเง่ือนไขที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ม) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ย) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

(ร) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมภายหลงัจากที่มีการเพิ่มทนุครัง้อื่น ๆ ซึ่งมีประชาชน
ทัว่ไปเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุ 

* การพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามข้อ (ฒ) และข้อ (ณ) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท า
รายละเอียด เสนอความเห็น และจดัสง่เอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยให้เวลาไม่
น้อยกวา่ 30 วนั 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ในการดแูลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่ 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ในการฟ้องร้องและบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงได้ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทุนที่
ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญั และไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ให้บริษัท
จดัการมีอ านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมด่ าเนินการขอมติ ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
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8.3.3  เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

1. เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือเมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (ในกรณีที่
กระทรวงการคลงัยงัคงเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่เพียงผู้ เดียว) ให้เปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์  และมีการ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมข่ึน้ในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

2. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการใดๆ ที่ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
ลกัษณะที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 

3. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจสถาบนั
การเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

4. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ตามบทบญัญัติในหมวด  1 หมวด 3 
หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

5. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ฏิบตัิหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส าคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์  ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วตอ่ไป ในกรณี
ดงักลา่วผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัท
จดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

7. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์  ในกรณี
ดงักลา่วบริษัทจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายใน  
15 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว  หรือจากวันที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข
การขาดคุณสมบตัิดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคณุสมบตัิเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขการขาด
คณุสมบตัิให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลีย่นตวั
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้
แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น 
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8. เมื่อมีผู้ ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เ ก่ียวข้องในส่วนที่เ ก่ียวกับผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดที่คล้ายคลงึกนั  หรือ 
(ข) เพื่อฟืน้ฟกิูจการ ประนอมหนี ้หรือผอ่นผนัการช าระหนี ้จดัการทรัพย์สนิ ช าระบญัชี หรือร้องขออื่นใด
ที่คล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจุบนัหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบงัคบัต่างๆ และค าเสนอหรือค า
ร้องดงักลา่วไมไ่ด้ถกูเพิกถอนภายใน 60 วนั 

9. เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามีความผิด  
หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป 

10. เมื่อมีการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัท
จดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลกิสญัญาบอกกลา่วให้คูส่ญัญาอีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุน และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เนื่องจากกฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หมด
หน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนและสง่มอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนและสง่มอบทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ ทัง้นีภ้ายในเวลาอนัสมควรเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง  ทัง้นี ้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัคงได้รับค่าตอบแทนตามอตัราปกติที่คิดได้ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ จนกวา่การ
จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่  หรือตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ 

ในกรณีที่สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  ซึ่ง
เกิดขึน้ก่อนการสิน้สดุของสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจะค านวณถึง
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ท าหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุอยา่งสมบรูณ์ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

8.3.4 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ 

ช่ือ        :   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   

ที่อยู่     :   อาคารธนาคารกสิกรไทย สานกังานใหญ่ ชัน้ 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์
บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
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โทรศพัท์: 0-2470-3200-1 

โทรสาร  : 0-2470-1996-7  

บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของ
กองทุน ซึ่งรวมถึงเอกสารการท าธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินที่ กองทุนลงทุนทัง้หมดไว้ ณ ส านักงานของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยลกัษณะของทรัพย์สินนัน้ไม่สามารถเก็บรักษาไว้  ณ ส านักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงเป็นประการอื่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้ง
ให้บริษัทจัดการทราบโดยพลนัเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่  บริษัทจัดการจะจัดเก็บเอกสารส าคัญและทรัพย์สินของกองทุนไว้ที่
ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่

8.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

ในปี 2561 กองทุนไม่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทนุภายหลงัจากที่กองทนุได้มีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

8.4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บคุคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ เพื่อท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการ
จดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุ 

(ก) ผู้แทนจากบริษัทจดัการ โดยผู้แทนอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(ข) ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเป็นบคุคลที่กระทรวงการคลงั หรือ 
สคร. แต่งตัง้ และมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เร่ือง  การก าหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวนัที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 16 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตัง้เพิ่มเติมหรือลดจ านวนบคุคลที่จะเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม  โดยแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด 

8.4.2 การถอดถอนและเปลีย่นตวักรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ 

บริษัทจดัการมีอ านาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตวักรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ โดยการ
แต่งตัง้กรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด แต่ทัง้นีก้รรมการคนหนึ่งใน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องเป็นผู้จดัการกองทนุเสมอ 
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8.4.3 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บริษัทจดัการเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุ เมื่อได้รับการร้อง
ขอโดยบริษัทจดัการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจดัการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีสว่นได้เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) 
ในเร่ืองที่ต้องให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า โดยกรรมการผู้ที่มีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา (ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไมเ่ข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาในเร่ืองดงักลา่ว 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้แทนจากบคุคลที่เข้าลกัษณะเป็นสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้สามารถให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบั
การลงทนุและการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนได้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของ
ข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ แทนจากบุคคล
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลดงักลา่วเป็นเจ้าของ เป็นผู้มีอ านาจก ากบัดแูลตามกฎหมาย 
หรือเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการที่เก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดงักลา่ว 
หรือ 

(2) สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลดงักลา่วเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม (1)  

8.5 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ช่ือ :  คณุวราพร ประภาศิริกลุ  
ที่อยู ่ :   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
               ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา  
     เลขที ่193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศพัท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  
ให้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู ่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ 0-2009-9388 
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หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
-ไมม่ี- 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 
-ไมม่ี- 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทจัดการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารกองทุนรวมที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นพืน้ฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผู้ ถือหน่วย และ
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานก ากบัดแูล โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูของ
กองทนุรวมในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหน่วย และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจ าปี และ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย และหลากหลาย
ช่องทาง 

ผู้ ถือหน่วยสามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของกองทุนได้จากบริษัทจัดการ และสื่อต่าง ๆ เช่น Website รวมถึง
สามารถขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ โดยติดตอ่ตรงที่ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
   หมายเลขโทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โปรดดรูายละเอยีดในหวัข้อ 8.1.2 โครงสร้างการบริหารจดัการ รายช่ือผู้ ถือหุ้น และรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร  

9.3     การประชุมคณะกรรมการกองทุน 

-ไมม่ี- 

9.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทนุ โดยก าหนดให้ 

กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายนีอ้ยา่งเคร่งครัด พร้อมกนันีบ้ริษัท

ได้ก าหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ (Insider trading) ดงันี ้

  บริษัทก าหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายใน ของกองทนุใน

พืน้ท่ีห้องปฏิบตัิงานของ access person  
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  ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทกึการเข้าออกพืน้ท่ีหวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บข้อมลูดงักลา่ว

อยา่งน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 

  การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีอยูร่ะบบคอมพิวเตอร์สว่นกลาง ให้ถือปฏิบตัิตาม

ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีจดัเก็บในรูปเอกสารสิง่พิมพ์ บริษัทก าหนดให้เป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังานในหนว่ยงาน access person 

  บริษัทก าหนดให้มกีารบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่สือ่สารในห้องปฏิบตัิงานของ access  person  

  การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการมีบทลงโทษ กรณีที่ผู้บริหารหรือพนกังานน าข้อมลูภายในไปเปิดเผยตอ่สาธารณะหรือน าไปใช้

ประโยชน์สว่นตน  

ในกรณีที่บริษัทจดัการเป็นบริษัทจดัทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการมีโครงสร้างการถือหุ้นชดัเจน โปร่งใส
ไมม่ีความขดัแย้งของผลประโยชน์  นอกจากนี ้ยงัแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก าลงัพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือ งดออกเสียง
เพื่อให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอยา่งยตุิธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง  

9.5   การพิจารณาตดัสนิใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน 

 ในปี 2561 กองทนุไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

9.6  การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สนิ 

-ไมม่ี- 

9.7  การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน 

-ไมม่ี- 

9.8  การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ในระยะแรกของการจดัตัง้ กองทนุไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุ
มีวตัถปุระสงค์หลกัที่จะท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับผลประโยชน์จากการลงทนุอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่องในระยะยาว โดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อการพฒันาและเพิ่มคุณภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนเข้าลงทุน โดย
ผู้จดัการกองทนุจะก าหนดแนวทางและระบบในการติดตามและดแูลผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทุนจะเข้าลงทุน รวมถึงการจัดท าประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนที่มีต่อทรัพย์สิน
กิจการโครงการสร้างพืน้ฐานท่ีลงทนุ เพื่อคุ้มครองความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบักองทนุ 

นอกจากนี ้ในการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั จะต้องกระท าตาม เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไปในการเข้าท า
ธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศก าหนด โดยภายหลงัการ
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เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และมีการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสร็จสิน้ 
กระทรวงการคลงัจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วมีผลท าให้กระทรวงการคลงัเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุ 

เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติม การท าธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ระหว่างกองทนุและกระทรวงการคลงัหรือบคุคลที่เก่ียวข้องของกระทรวงการคลงั หรือระหวา่งกองทนุและบคุคลที่เก่ียวข้อง
อื่น จะต้องกระท าภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดของกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ต.ท. 
ประกาศก าหนดบคุคลที่มีลกัษณะเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่
เก่ียวข้อง บริษัทจัดการจะถือปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ ประกาศ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้กองทนุจะท าการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรม
กบับคุคลที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
กองทนุและในรายงานประจ าปีของกองทนุด้วย  

9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

 ค่าตอบแทนของบริษัทจดัการที่เรียกเก็บจากกองทนุ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี โดยบริษัทจดัการได้รับ
คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นจ านวนเงิน 149,658 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ในรอบปีบญัชี 2561 และกองทนุไมม่ีการลงทนุ
ในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน โดยภายหลังจากที่ กองทุนลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานแล้ว บริษัทจัดการจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ ณ วนัสิน้เดือน และ
ไมต่ ่ากวา่ 10 ล้านบาทตอ่ปี (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือภาษีอื่นในท านองเดียวกนั) 

ในปี 2561 คา่ตอบแทนของบริษัทจดัการ มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน จ านวนเงิน  
(บาท) 

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  149,658 0.01 

9.10  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 

บริษัทจัดการจะจัดเตรียมและเปิดเผยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน  รวมทัง้งบการเงิน  
(รายไตรมาสและรายปี) รายงานประจ าปี เหตกุารณ์ส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือผล
ประกอบการของกองทนุ และเหตกุารณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ก าหนด 

9.10.1  การเปิดเผยข้อมลูตอ่ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เหตกุารณ์ส าคญัที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการเพิ่มทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน  ให้บริษัท
จดัการรายงานให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิหรือการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทนุภายใน 7 
วนันบัแตว่นัท่ียตุิการขายหนว่ยลงทนุนัน้  
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2. ให้บริษัทจดัการรายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึง
กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนที่
ก าหนดไว้ 

3.  เมื่อสิน้สุดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากปรากฏกรณีอันท าให้การอนุมัติการเพิ่มทุนของส านกังาน 
ก.ล.ต. สิน้สดุลงและไมส่ามารถเพิ่มทนุได้ บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 
15 วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

4. เมื่อเกิดกรณีที่อาจท าให้ต้องเลิกกองทุน  ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า  และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ให้บริษัทจดัการรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

5. ให้บริษัทจดัการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส านกังาน ก.ล.ต.และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยโดยไม่ชกัช้า เมื่อปรากฏเหตกุารณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
อยา่งมีนยัส าคญั 

9.10.2 การรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  

9.10.2.1 การค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ จะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ในการค านวณมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้ข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ของนิยาม
ค าวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 1/2554 บริษัท
จัดการจะค านวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการประเมินครัง้ล่าสดุซึ่งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (ถ้ามี) และการตดัจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (ถ้ามี) ที่
เกิดขึน้ภายหลงัการประเมินลา่สดุ 

ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหุ้นของบริษัทตามข้อ (จ) ของนิยามค าวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 1/2554 นัน้ หากหุ้นดงักลา่วมิใช่หลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัท
จดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทตามข้อ (จ) ของนิยามค าวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” 
ด้วยวิธีการข้างต้นโดยอนโุลม โดยค านงึถึงภาระภาษีของบริษัทท่ีออกหุ้นและปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่
ราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทดงักลา่ว  

สว่นการค านวณมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กลา่วมาข้างต้นบริษัทจดัการจะค านวนตามราคา
ที่ก าหนดตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดราคาทรัพย์สินของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (Association 
of Investment Management Companies - AIMC) หรือตามราคาที่ เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับหรือมาตรฐานสากล หากหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมร่องรับการก าหนดราคาของทรัพย์สนิ 
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ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่จดทะเบียนจัดตัง้กองทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุเข้าลงทนุ กลา่วคือ ราคาซือ้ขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว  
เว้นแตจ่ะมีการประเมินคา่ใหมใ่นระยะเวลาดงักลา่วไมว่า่ด้วยสาเหตใุด ๆ 

  บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

1.  ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

2.  ค านวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม  5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหนง่ที่  5 ทิง้ 

 ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์ 
นัน้ รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 

9.10.2.2 การเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะค านวณและเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ เป็นราย
ไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส ทัง้นี ้มลูค่าที่ค านวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้
รับรองวา่การค านวณดงักลา่วได้กระท าตามกฎหมายหลกัทรัพย์  

บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูข้างต้นผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ (ในกรณีที่หนว่ย
ลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) และเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อย 1 ฉบบัและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและส านกังานใหญ่
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผยช่ือ ประเภท และที่ตัง้ทรัพย์สนิของกองทนุ 

ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการประกาศ เป็น
การค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินครัง้
ลา่สดุเป็นฐานในการก าหนดมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัของกองทนุ ซึง่มลูคา่ดงักลา่วอาจไมใ่ช่มลูคา่ที่จะซือ้ขายได้
จริงของทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นโครงการท่ีไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการ
จะจัดท ารายงานความคืบหน้าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่วันที่มีการลงทุนในทรัพย์สินนัน้ และส่ง
รายงานดงักลา่วให้ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของก าหนดเวลา 6 เดือน หรือภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

โดยรายงานความคืบหน้าของโครงการข้างต้น ต้องมีข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

1. ข้อมลูเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการกบัแผนงานของโครงการ 

2. ในกรณีที่ความคืบหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน โดยระบุแนวทางแก้ไขและ
ผลกระทบที่กองทนุได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 
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ในกรณีที่หนว่ยลงทนุของกองทนุมีการจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะจดัสง่รายงาน
ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

9.10.3   งบการเงิน 

บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดงัต่อไปนีต้่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์  
(ในกรณีที่กองทนุมีหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์) 

1. งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ทัง้นีภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตร
มาส และ 

2. งบการเงินประจ างวดการบญัชีที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว  ทัง้นี ้ภายใน 3 เดือน
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการได้น าสง่งบการเงินประจ างวดการบญัชีของกองทนุตามข้อ  2 ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ให้ถือวา่บริษัทจดัการได้สง่งบการเงินรายไตรมาส
ที่ 4 ตามข้อ 1 ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

ในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุมีการจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการจะน าสง่งบ
การเงินตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

งบการเงินจะต้องจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแต่ละ
ลกัษณะ ทัง้นี ้ในกรณีที่มาตรฐานการบญัชีให้ทางเลือกในการบนัทึกบญัชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรือ
วิธีการต้นทนุบริษัทจดัการต้องบนัทกึบญัชีด้วยวิธีการมลูคา่ยตุิธรรมเทา่นัน้ 

ในกรณีที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งเป็นหุ้นตามข้อ  (จ) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 1/2554 นัน้ บริษัท
จัดการจะจดัท างบการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนด 
และตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์โดยอนุโลม และจะจดัท าและ
น าสง่งบการเงินรวมของกองทนุและงบการเงินของบริษัทดงักลา่ว พร้อมกบังบการเงินของกองทนุ ซึง่รวมถึง
การวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ( Interim Management and Discussion and 
Analysis) ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

9.10.4  รายงานประจ าปี 

บริษัทจดัการจะจดัท าและสง่รายงานประจ าปีของกองทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้จัดสง่ให้ตลาด
หลกัทรัพย์ด้วยภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อมูล
เก่ียวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครัง้ของกองทนุไว้ในรายงานประจ าปีของกองทนุที่จะจดัสง่ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ 
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9.10.5  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท าและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีโดยมีเนือ้หาและรายละเอียดตามที่
ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนบัแต่สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ทัง้นี ้ภายหลงั
จากที่กองทนุมีหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9.10.6  การรายงานความคืบหน้าโครงการท่ีไมแ่ล้วเสร็จ 

ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นโครงการท่ีไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการ
จะจดัท ารายงานความคืบหน้าของโครงการโดยเป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปีของกองทนุ และสง่ให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของกองทนุ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

9.10.7 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

9.10.8 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดส าหรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อหน่วยลงทุนได้รับอนุมตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  บริษัท
จดัการจะต้องรายงานข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ในเร่ืองตา่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ที่
เก่ียวข้องตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจบุนัเร่ืองที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

1. วนัก าหนดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อขอมติ ให้แจ้งก าหนดวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติ
ด้วย 

2. มติก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ หรือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือวนัให้สทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3. กองทนุจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4. มติให้เพิ่มเงินทนุจดทะเบียน จดัสรรหนว่ยลงทนุ หรือลดเงินทนุจดทะเบียน 

5. การออกหนว่ยลงทนุชนิดใหม ่(Tranche) 

6.  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 10 ของหน่วยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

7. การได้มาหรือเสยีไปซึง่สญัญาทางการค้าที่ส าคญั 

8. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ 
ก.ล.ต. 

9. การด าเนินการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุในสาระส าคญั 

10. มีการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 
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11. มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคญั การพัฒนาที่ส าคญัเก่ียวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ
ตลาด หรือการค้นพบท่ีส าคญัเก่ียงกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

12. การท าธุรกรรมจดัหาเงินทนุ หรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

13. มีข้อพิพาทที่ส าคัญที่มีผลกระทบเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุน  เช่น ข้อพิพาทเก่ียวกับแรงงาน 
ผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสนิค้าให้กองทนุ 

14. กองทนุมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคญั 

15. กองทนุมีการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

16. กองทนุประกาศเลกิกอง  

17. กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องเลกิกิจการและมีการช าระบญัชี 

18. การประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีส าคญัของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อ
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทัว่ไป 

19. การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในโครงการจ่ายลงทนุ 

20. การผิดนดัช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนที่ปรากฏในงบ
การเงินหรืองบการเงินรวมลา่สดุ พร้อมทัง้แนวทางในการแก้ไขเหตดุงักลา่ว 

21. กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการตดัสินใจของผู้ ลงทุน  
หรือตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหนว่ยลงทนุ 

22. การเปลีย่นแปลงส านกังานใหญ่ของบริษัทจดัการ 

23. การเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทนุ ผู้สอบบญัชี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ 

24. การเปลีย่นแปลงของนายทะเบียนหรือส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน 

25. มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของกองทนุ 
รายงานประจ าปีของกองทนุ ซึ่งได้มีการจดัเตรียมตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดทัง้นี ้บริษัท
จดัการต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามแตก่รณี 

26. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทนุตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

27. ข้อมลูอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

9.10.9 การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

บริษัทจัดการจะด าเนินการต่างๆ  ตามกฎ ระเบียบ  และวิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น  เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ท าการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ออกค าสัง่ หรืออนุญาตเป็นประการอื่น ใน



รายงานประจ าปี 2561 

 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                    47  
 

กรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติม การประกาศก าหนด ค าสัง่ หรือค า
อนุญาตนัน้ โดยถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั (ในกรณีที่
กระทรวงการคลงัยงัคงเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตเ่พียงผู้ เดียว) แล้ว 

9.11  การจัดประชุมผู้ถอืหน่วย 

 กองทนุมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหนว่ยรายเดียว โดยถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 100 ของหน่วยลงทนุที่ออกและช าระ
แล้ว เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นเพิ่มทนุ และกองทนุมีหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัทจดัการ จะต้องด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการท่ีก าหนด  

9.12   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

          -ไมม่ี- 

9.13  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ในปี 2561 กองทนุจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาจ านวนเงินรวม 661,718 บาท  

9.14  กรณีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ไมม่ี 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายและภาพรวมการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการและกองทนุพงึยดึถือปฏิบตัิตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้ 

1. ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานตอ่คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และ
เผยแพร่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของกองทนุในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

2. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบตัิต่อคูค้่าและกิจการที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจอยา่งเป็น
ธรรมโดยก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคูค้่า หรือจดัซือ้จดัจ้าง และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการ
ตรวจสอบอยา่งเหมาะสมเพื่อให้แนใ่จวา่ผู้จดัการกองทนุด าเนินกิจการโดยได้รับอนญุาตอยา่งถกูกฎหมายใน
การใช้ทรัพย์สนิตา่งๆ 

3. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย 
หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศ  

4. พงึระมดัระวงัในการประกอบธุรกิจโดยไมล่ะเมิดตอ่สทิธิมนษุยชน 

5. จดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานอยา่งเป็นธรรม มีสภาพการท างานท่ีเหมาะสมและปลอดภยั  

6. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค โดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานในการติดตอ่และให้บริการแก่ลกูค้า 
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7. สง่เสริมการด าเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวมไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหาย
ต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลกูฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในผู้จดัการกองทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง 

10.2  การด าเนินงาน 

บริษัทจดัการสนบัสนนุให้กองทนุยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคู่
ไปกบัการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง  รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสง่เสริมคณุภาพของสงัคมด้านต่างๆ ร่วมกบั
ชุมชนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของเยาวชน รวมทัง้การบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชน์อยา่งตอ่เนื่อง  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทจัดการให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้เพื่อควบคุมให้การ
ด าเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการด าเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถกูต้องตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความ
เสยีหายที่จะเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร   

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทจดัการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเป็นกองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ซึ่งอยู่ในการ
ก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องมีระบบงานเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากนีฝ่้ายงานที่รับผิดชอบการจดัการลงทนุกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานต้องปฏิบตัิตามคูม่ือ
การปฏิบตัิงานของฝ่ายงานซึง่จดัให้มี Check and Balance อยา่งเพียงพอ ตลอดจนมีการประเมินความเสีย่งระดบัฝ่ายงาน 
(RCSA) อย่างสม ่าเสมอ จึงเห็นได้วา่โดยรวมแล้วระบบควบคมุภายในของกองทนุจึงมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม 
รวมทัง้ในรอบปีบัญชีของกองทุนไม่พบข้อบกพร่องที่เก่ียวกับระบบควบคุมภายในที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนที่เป็น
สาระส าคญั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในอยา่งเหมาะสมและเพียงพอตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ประเมิน
ระบบควบคมุภายในประกอบด้วย 5 สว่น คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตามและประเมินผล   
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ในปี 2560 ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบนั 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถกูต้อง มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมาย มีการเปิดเผย
ข้อมลู รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถกูต้อง 

ความเห็นของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2560 คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบ
บญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  ผู้สอบ
บญัชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนั โดยผู้สอบบญัชีที่ลงนามแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชี คือ 
นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 8501 โดยได้แสดงความเห็นสรุปว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั
ของระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

11.2   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน/ หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

(1) ช่ือของหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการมอบหมายให้ นายคมสันติ วงษ์อารี ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance Department) เพื่อท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท  

นายคมสนัติ วงษ์อารี ส าเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บณัฑิตและบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตและมีประสบการณ์การ
ท างานที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน คือ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการอาวโุส/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2551 – ปัจจบุนั 

ทัง้นีห้วัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคญั คือ การก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทจัดการ/การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั นโยบาย และ
ข้อก าหนดของหน่วยงานทางราชที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังานคณะกรรการ ก.ล.ต. , ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หรือหนว่ยงานทางการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการกองทนุ  

 (2)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทว่า ได้ดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ 

ผู้บริหารสงูสดุของส านกัตรวจสอบภายใน มีคณุวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านบญัชีและปริญญาโทด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการ มีประสบการณ์ด้านการจดัการกองทนุและบคุลากรรวมทัง้ได้รับการอบรมความรู้ตามแผนอบรม
ประจ าปี 
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(3) การแต่งตัง้ ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
แตง่ตัง้ โยกย้าย เลือ่นชัน้ เลือ่นต าแหนง่และประเมินผลงานของผู้บริหารสงูสดุของส านกัตรวจสอบภายใน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน   และมอบหมายให้  
นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน (Compliance Department) เพื่อท าหน้าที่
ก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจของบริษัท  

12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการมีนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เก่ียวข้องโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนเป็นส าคญั ทัง้นี ้ในการท าธุรกรรมระหว่างกันกับบคุคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจัดการได้ค านึงถึงความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วว่า เป็นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บคุคลภายนอก นอกจากนี ้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมดงักลา่วได้กระท าโดยผู้ที่ไม่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ หากธุรกรรม
ดงักล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ววา่การลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นทางค้าปกติ
เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ  (at arm’s length transaction) 

แนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน  บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัธุรกรรมที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกระท าได้  

2. ธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม 

3. บคุคลที่มีสว่นได้เสยีกบัการท าธุรกรรมจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบั
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน 

4. การคิดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานจากกองทนุ
ต้องอยูใ่นอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ บริษัทจดัการจะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับ
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั (ในกรณีที่กระทรวงการคลงัยงัคงเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแต่
เพียงผู้ เดียว) 

1.  การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่
มีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ณ เวลาที่มีการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องดงักลา่ว แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกวา่ เว้นแตเ่ป็น
กรณีที่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกบัสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้
องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดัตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหนว่ยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
ซึง่ไมม่ีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึง่ได้ระบไุว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทนุ 



รายงานประจ าปี 2561 

 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                    51  
 

2.  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องอนัเป็นสญัญาที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหา
ประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มีมลูคา่ของสญัญาไมน้่อยกวา่ 20,000,000 บาท (ยี่สบิล้านบาท) หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที่
เก่ียวข้องดงักลา่ว แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

3. การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทนุเป็นผู้ ถือหุ้น ของค าวา่ “ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน” ท า
ธุรกรรมตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ข้างต้น กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

นโยบายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

การท าธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานระหวา่งกองทนุ และกระทรวงการคลงั หรือระหวา่งกองทนุและ
บคุคลที่เก่ียวข้องอื่น จะต้องกระท าภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 ประกาศ สธ. 14/2558 ประกาศ ทน.45/2561 และประกาศอื่น ๆ  ที่เ ก่ียวข้อง โดยส าหรับ
กระทรวงการคลงันัน้ หากกระทรวงการคลงัถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นท่ีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุ กระทรวงการคลงัจะถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุตามประกาศ สธ.14/2558 อย่างไรก็
ตาม หากกระทรวงการคลงัมิได้เป็นเจ้าของ เป็นผู้มีอ านาจก ากบัดแูลตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง
ในกิจการที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการ หรือธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานกบักองทนุตามที่ก าหนด
ในประกาศ ทน. 45/2561 กระทรวงการคลงัก็จะสามารถเข้าร่วมพิจารณาอนุมตัิการเข้าท าธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม
พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจดัการได้เปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่ก าหนดในประกาศ ทน. 45/2561 แล้ว 

นอกจากนี  ้กองทุนจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์  รวมทัง้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของกองทนุและในรายงานประจ าปีของกองทนุด้วยปัจจยัความ
เสีย่งของกองทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ  

12.1 รายการระหว่างกองทุนกบับริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกนักับบริษัทจัดการหรือผู้จัดการ
กองทุน 

รายการระหวา่งกองทนุกบับริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทนุ และบคุคลที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทนุ 
ส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) นโยบายการ
ก าหนดราคา 

ความสมัพนัธ์ ความเหน็/ความ 
สมเหตสุมผล ส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2561 ถงึ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
คา่ธรรมเนียม
การจดัการ 

0.07 0.10 ตามที่ระบใุน
สญัญา และ
หนงัสือชีช้วน 

บริษัท
จดัการ
กองทนุ 

เป็นไปตามธุรกิจปกติ (กรณี
ไม่มีการลงทนุในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน) 
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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
คา่ธรรมเนียม
การจดัการ 

0.07 0.10 ตามที่ระบใุน
สญัญา และ
หนงัสือชีช้วน 

บริษัท
จดัการ
กองทนุ 

เป็นไปตามธุรกิจปกต ิ(กรณี
ไม่มีการลงทนุในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน) 

12.2 รายการระหว่างกนักับผู้ดูแลผลประโยชน์    

  รายการระหวา่งกองทนุกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และบคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ ส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทท่ี 
เก่ียวข้องกนั 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) นโยบายการ
ก าหนดราคา 

ความสมัพนัธ์ ความเหน็/ความ 
สมเหตสุมผล ส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2561 ถงึ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

0.11 0.09 ระบใุนสญัญา 
/หนงัสือชีช้วน 

ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

เป็นไปตามธุรกิจปกติ  

รายได้ 
ดอกเบีย้รับ 

0.02 0.06 อตัราดอกเบีย้
เงินฝากทัว่ไป 

ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

เป็นไปตามอตัราดอกเบีย้ 
เงินฝากปกติ 
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13.   ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1   งบการเงนิ 

  สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

          งบการเงินของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ส าหรับงวดตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ได้แก่ คณุวราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4579 บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยรายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้

จากการตรวจสอบงบการเงินของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยผู้สอบบญัชีเห็นวา่งบการเงิน 
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ส าหรับงวดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ตารางสรุปงบการเงนิของโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แสดงดังต่อไปนี ้

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  
งบดุล  
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561 
 
 
 
 
หน่วย : บาท 

30 กันยายน 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 
ถงึ 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์     

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยุตธิรรม  879,680,499 998,221,837 896,966,337 

เงินฝากธนาคาร 118,990,181 2,371,521 104,275,472 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ค้างรับ 2,299,123 284,057 37,190 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 115,970 - - 

คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุรอตดับญัชี 149,408,757 22,455,500 21,346,500 

รวมสินทรัพย์ 1,150,494,530 1,023,332,915 1,022,625,499 

หนีส้ิน     

เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 128,536,905 9,376,690 21,637,745 

รวมหนีส้ิน 128,536,905 9,376,690 21,637,745 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,021,957,625 1,013,956,225 1,000,987,754 

สินทรัพย์สุทธิ     

ทนุจดทะเบียน    

หน่วยลงทนุ 100,000,000 หน่วย  
มลูคา่หน่วยละ 10.00 บาท 

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 

ก าไรสะสม 21,957,625 13,956,225 987,754 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,021,957,625 1,013,956,225 1,000,987,754 

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย 10.2195 10.1395 10.0098 

จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด  
ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 

100,000,000    100,000,000     100,000,000  
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  
งบก าไรขาดทุน 

 
 
 
 
หน่วย : บาท 

ส าหรับงวดตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม 
2561 ถงึวันท่ี 30 

กันยายน 
2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 

ส าหรับงวดตัง้แต่
วันที่ 24 

พฤศจกิายน ถงึ
วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

รายได้จากการลงทนุ    
ดอกเบีย้รับ 10,278,708 14,286,496 1,303,113 
รวมรายได้ 10,278,708 14,286,496 1,303,113 
ค่าใช้จ่าย    
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ 149,658 198,530 22,464 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 105,963 94,308 - 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 344,130 460,100 47,901 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 661,718 865,056 215,530 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 228,508 7,441 16,050 

รวมคา่ใช้จ่าย 1,489,977 1,625,435 301,945 
รายได้จากการลงทนุสุทธิ 8,788,731 12,661,034 1,001,168 

    
รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทนุ 72,389 22,914 - 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ (859,720) 284,523 (13,414) 
รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (787,331) 307,437 (13,414) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 8,001,400 12,968,471 987,754 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  
งบกระแสเงนิสด 
 

 
 
 
หน่วย : บาท 

ส าหรับงวดตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม 
2561 ถงึวันท่ี 30 

กันยายน 
2561 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

ส าหรับงวด
ตัง้แต่วันท่ี 24 

พฤศจกิายน ถงึ
วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 8,001,400 12,968,471 987,754 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิในสินทรัพย์สทุธิจาก
การด าเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิท่ีได้มาจาก  
(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

   

      การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (1,486,288,026) (2,350,630,255) (895,784,141) 
      การขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 1,611,905,453 2,263,539,063 - 
 ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้เพิ่มขึน้ (2,015,666) (246,867) (37,190) 
 คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึน้ (115,970)   
 คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุรอตดับญัชี
เพิ่มขึน้ 

(126,953,257) (1,109,000) (21,346,500) 

 เจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึน้ (ลดลง) 119,160,215 (12,261,055) 21,637,745 
 ส่วนลดมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตดัจ าหน่าย (7,863,420) (13,856,871) (1,195,610) 
      รายการก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทนุ (72,389) (22,914) - 
 รายกา (ก าไร) ขาดทนุสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 859,720 (284,523) 13,414 
      เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจการด าเนินงาน 116,618,660 (101,903,951) (895,724,528) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
 เงินสดรับจากทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ - - 1,000,000,000 
 เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ - - 1,000,000,000 
เงนิฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 116,618,660 (101,903,951) 104,275,472 
เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด 2,371,521 104,275,472 - 
เงนิฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 118,990,181 2,371,521 104,275,472 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  
ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
 
 
 
หน่วย : บาท 

ส าหรับงวด
ตัง้แต่วันท่ี 1 

มกราคม 2561 
ถงึวันที่ 30 
กันยายน 

2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 

ส าหรับงวดตัง้แต่ 
วันที่ 24 

พฤศจกิายน ถงึ
วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)    

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิต้นงวด 10.1395 10.0098 - 
บวก: การเพิ่มขึน้ของทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ - - 10.0000 
รายได้จากกิจกรรมลงทนุ    
 รายได้จากการลงทนุสุทธิ 0.0879 0.1266 0.0100 
 รายได้ก าไรสทุธิท่ีเกิดจากเงินลงทนุ 0.0007 0.0002 - 
 รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทนุ (0.0086) 0.0029 (0.0002) 
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.0800 0.1297 0.0098 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด 10.2195 10.1395 10.0098 
    
อตัราส่วนการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานตอ่
มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด  

0.79% 1.29% 0.10% 

 
อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเตมิ
ที่ส าคัญ 

   

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท) 1,021,957,625 1,013,956,225 1,000,987,754 
อตัราส่วนของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ีย
ระหวา่งงวด  

 
0.15% 0.16% 0.03% 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ
ถวัเฉล่ียระหว่างงวด  

 
1.01% 

 
1.42% 

 
0.13% 

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของการซือ้ขายเงิน
ลงทนุระหว่างงวดตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด* 

 
304.21% 

 
457.81% 

 
89.54% 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (บาท) 1,018,452,623 1,007,878,125 1,000,484,708 
 
* การซือ้ขายเงินลงทนุไมน่บัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงิน และการซือ้ขายเงินลงทนุต้องเป็น
รายการซือ้หรือขายเงินลงทนุอยา่งแท้จริง ซึง่ไมร่วมถึงการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน หรือการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจัดการ 

14.1   การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา ส าหรับปี 2561 

 กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน โดยมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 
บาท กองทนุได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ให้จดัตัง้เป็นกองทนุรวม เมื่อ
วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 
จ านวน 1,000 ล้านบาท มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้หมดเป็นกระทรวงการคลงั กองทนุน าเงินได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้
แรกไปลงทนุในหลกัทรัพย์ เพื่อให้กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอในการจดัหาเงินทนุบางสว่นเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานในระยะต่อไป ณ วนัที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัทจดัการได้ยื่นค าขออนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของ TFFIF 
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและร่างหนังสือชีช้วนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และวนัที่ 27 กนัยายน 2561 ส านกังาน ก.ล.ต. ได้เร่ิมนบัระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
เผยแพร่ข้อมลูที่มีสาระตรงตามโครงการจดัการกองทนุและร่างหนงัสือชีช้วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ลา่สดุผ่านระบบการรับสง่
ข้อมูลบนเว็บไชต์ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จะออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ไปมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการน าเงินท่ีได้จากการระดมเงินลงทนุในธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตอ่ไป โดยกองทนุได้ด าเนินการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วเสร็จสิน้แล้วในเดือนตลุาคม 2561  

 กองทนุบริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม
เอฟซี จ ากดั (มหาชน)  โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2561 กระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีออกและจ าหนา่ยแล้ว 

 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 กองทนุได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทุนแตเ่พียงราย
เดียวให้เปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีจากสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นวนัท่ี 30 กนัยายน โดยรอบระยะเวลาบญัชีแรกหลงัการ
เปลีย่นแปลงเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 สิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
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14.1.1 ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกองทุน  

 ผลการด าเนินงานของกองทนุ 
 ส าหรับงวดตัง้แต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2561  
ถงึวันที่ 30 กันยายน 

2561 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 

ส าหรับงวดตัง้แต่ 
วันที่ 24 พฤศจกิายน  
ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากการลงทุน       
รายได้ดอกเบีย้รับ 10,278,708 100% 14,286,469 100% 1,303,113 100% 
รวมรายได้ 10,278,708 100% 14,286,469 100% 1,303,113 100% 
ค่าใช้จ่าย       
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ 149,685 1.46% 198,530 1.39% 22,464 1.72% 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 105,963 1.03% 94,308 0.66% - 0% 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 344,130 3.35% 460,100 3.22% 47,901 3.68% 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 661,718 6.44% 865,056 6.06% 215,530 16.54% 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 228,508 2.22% 7,441 0.05% 16,050 1.23% 
รวมคา่ใช้จ่าย 1,489,977 14.50% 1,625,435 11.38% 301,945 23.17% 
รายได้จากการลงทนุสุทธิ 8,788,731 85.50% 12,661,034 88.62% 1,001,168 76.83% 

       
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเกิดขึน้
จากเงินลงทนุ 

72,389 0.70% 22,914 0.16% - 0% 

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ียงัไม่
เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 

(859,720) (8.36%) 284,523 1.99% (13,414) (1.03%) 

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ (787,331) (7.66%) 307,437 2.15% (13,414) (1.03%) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจาก
การด าเนินงาน 

8,001,400 77.84% 12,968,471 90.77% 987,754 75.80% 

 เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2561 กองทนุได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพยีงราย
เดียวให้เปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีจากสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นวนัท่ี 30 กนัยายน โดยรอบระยะเวลาบญัชีแรกหลงัการ
เปลีย่นแปลงเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 สิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงันัน้ งบการเงินของงวดบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 จึงได้จดัท าส าหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

ผลการด าเนินงานของกองทนุ TFFIF ส าหรับงวดปี 2561 ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2561  
กองทนุมีรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนีเ้ป็นจ านวนเงิน 10.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
100 ของรายได้รวม ลดลงเป็นจ านวนเงิน 4.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม เป็นวนัที่ 30 กันยายน ท าให้มี
ระยะเวลาการด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 9 เดือน  
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ในปี 2561 กองทนุมีคา่ใช้จ่ายรวมเป็นจ านวนเงิน 1.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.50 ของรายได้รวม เมื่อเทียบ
กบัปี 2560 (ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) ซึง่กองทนุมีคา่ใช้จ่ายรวมเป็นจ านวนเงิน 1.63 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.38 ของรายได้รวม อตัราการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้รวมใน ปี 2561 มีผล
มาจากการเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

ในปี 2561 กองทนุมีรายได้จากการลงทนุสทุธิเป็นจ านวนเงิน 8.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.50 ของรายได้รวม 
ลดลงเป็นจ านวนเงิน 3.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2559 (ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึ่ง
กองทนุมรีายได้จากการลงทนุสทุธิเป็นจ านวนเงิน 12.66 ล้านบาท 

 ฐานะการเงินของกองทนุ  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  กองทนุ TFFIF มีสนิทรัพย์รวมเป็นจ านวนเงิน 1,150.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวน
เงิน 127.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่กองทนุมีสนิทรัพย์รวมเป็นจ านวนเงิน 1,023.33 ล้านบาท 
สนิทรัพย์สว่นใหญ่ของกองทนุคอื เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ซึง่มมีลูคา่ยตุิธรรมเป็นจ านวนเงิน 879.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
76.46 ของสนิทรัพย์รวม โดยเป็นเงินลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย เพื่อเป็นสภาพคลอ่งให้แก่กองทนุ และ
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุรอตดับญัชี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กองทนุมีหนีส้นิรวมเป็นจ านวนเงิน 128.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 119.16 
ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่กองทนุมีหนีส้นิรวมเป็นจ านวนเงิน 9.38 ล้านบาท โดยหนีส้นิสว่นใหญ่ 
ประกอบด้วยเจ้าหนีแ้ละคา่ใช้จา่ยค้างจา่ยส าหรับการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กองทนุมีมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิเป็นจ านวนเงิน 1,021.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูคา่
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.2195 บาทตอ่หนว่ย โดยกองทนุมีก าไรสะสมในวนัดงักลา่วเป็นจ านวนเงิน 21.96 ล้านบาท 

14.1.2  การด าเนินงานของกองทุนและปัจจัยที่มีผลกระทบในอนาคต 

(1) ภาพรวมการด าเนินงาน 

กองทนุ TFFIF จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยในระยะแรกกองทนุมี
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ สินทรัพย์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานในระยะตอ่ไป  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 TFFIF ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2561 บริษัทจดัการได้ยื่นค าขออนมุตัิเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของ TFFIF รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและร่างหนงัสือชีช้วนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ส านกังาน ก.ล.ต. ได้เร่ิมนบัระยะเวลา 14 
วนันบัแต่วนัที่มีการเผยแพร่ข้อมลูที่มีสาระตรงตามโครงการจดัการกองทนุและร่างหนงัสือชีช้วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ล่าสดุ
ผา่นระบบการรับสง่ข้อมลูบนเว็บไชต์ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยการเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปมีวตัถปุระสงค์หลกัในการน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ สทิธิในรายได้ที่
โอนจ านวนร้อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรียกเก็บได้จริงจากผู้ ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี หลงัหกัด้วย
จ านวนเท่ากับภาษีมลูค่าเพิ่มแต่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของค่าผ่านทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กองทนุได้ด าเนินการเสนอ
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ขายหนว่ยลงทนุเพิ่มทนุดงักลา่วเสร็จสิน้ในเดือน ตลุาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้รับหนว่ยลงทนุของ
กองทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการซือ้ขายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ภายใต้ช่ือยอ่ TFFIF 

เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2561 กองทุนได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงราย
เดียวให้เปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีจากสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นวนัท่ี 30 กนัยายน โดยรอบระยะเวลาบญัชีแรกหลงัการ
เปลี่ยนแปลงเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 สิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ดงันัน้ งบการเงินของงวดบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กันยายน 2561 จึงได้จัดท าส าหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2561 โดย 
รายได้ของกองทนุในปี 2561 มาจากรายได้ดอกเบีย้รับ ส าหรับคา่ใช้จ่ายของกองทนุประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ และ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

(2) ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2561 กองทนุ TFFIF มีรายได้เกือบทัง้หมดมาจากรายได้ดอกเบีย้รับจากการลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแหง่
ประเทศไทย จ านวน 10.28 ล้านบาท  กองทนุมีอตัราสว่นการเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหวา่ง
งวดเทา่กบัร้อยละ 0.79  

เมื่อค านวณเปรียบเทยีบกบัมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ กองทนุมีอตัราสว่นรายได้จากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ
ถวัเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 1.01 และกองทนุมีอตัราสว่นของคา่ใช้จา่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ เทา่กบัร้อยละ 0.15 

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

     ในปี 2561 กองทุน TFFIF ยังไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 29 
สิงหาคม 2561 บริษัทจดัการได้ยื่นค าขออนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของ TFFIF รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและ
ร่างหนังสือชีช้วนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และวันที่ 27 
กันยายน 2561 ส านกังาน ก.ล.ต. ได้เร่ิมนบัระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการ
จัดการกองทุนและร่างหนงัสือชีช้วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ลา่สดุผ่านระบบการรับสง่ข้อมูลบนเว็บไชต์ของส านกังาน ก.ล.ต. 
โดยการเสนอขายหน่วยลงทนุที่จะออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและผู้ลงทนุทัว่ไปมีวตัถปุระสงค์หลกัในการน าเงินท่ีได้จากการ
ระดมทนุไปลงทนุในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิในรายได้ที่โอนจ านวนร้อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรียกเก็บได้จริง
จากผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบรูพาวิถี หลงัหกัด้วยจ านวนเทา่กบัภาษีมลูคา่เพิ่มแต่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10 ของคา่
ผ่านทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กองทนุฯ ได้ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มทนุดงักลา่วเสร็จสิน้ในเดือน ตลุาคม 2561 
และเข้าลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วข้างต้น เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2561  

(4) ความสามารถในการช าระหนี ้

         ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา กองทนุ TFFIF ไมม่ีการกู้ยืม 

(5) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

- แหลง่ที่มาและใช้ไปของเงินทนุ 
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ในปี 2561 กองทนุ TFFIF ใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกตอ่กระทรวงการคลงัในปี 2559 
จ านวน 1,000.00 ล้านบาท ไปซือ้เงินลงทนุในพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้เป็น
จ านวน 878.90 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 กองทนุมเีงินสดและเงินฝากจ านวน 118.99 ล้านบาท  

- รายจา่ยลงทนุ 

ในปี 2561 กองทนุไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

- ความสามารถในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 TFFIF อยูใ่นระหวา่งการยื่นค าขออนญุาตในการเสนอขายหนว่ยลงทนุท่ีจะออกเพิม่เติม
แก่ประชาชนและผู้ลงทนุทัว่ไป โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในการน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 
ได้แก่ สทิธิในรายได้ที่โอนจ านวนร้อยละ 45 ของคา่ผา่นทางที่เรียกเก็บได้จริงจากผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบรูพา
วิถี หลงัหกัด้วยจ านวนเทา่กบัภาษีมลูคา่เพิ่มแตไ่มต่ า่กวา่ร้อยละ 10 ของคา่ผา่นทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึง่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กองทนุฯ ได้
ด าเนินการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มทนุดงักลา่วเสร็จสิน้ในเดือน ตลุาคม 2561  

(6) ผลตอบแทนของกองทุน 

ในปี 2561 กองทนุ TFFIF ไมม่ีการจ่ายปันผล 

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต  

กองทนุ TFFIF ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทนุ เมื่อ
วนัท่ี 5 ตลุาคม 2561 โดยกองทนุได้เสนอขายหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ านวน 4,470 ล้านหนว่ย 
เสนอขายหนว่ยละ 10 บาท คิดเป็นมลูคา่เสนอขายหนว่งลงทนุเพิ่มทนุ เทา่กบั 44,700 ล้านบาท ในระหวา่งวนัท่ี 12 
ถึง 19 ตลุาคม 2561 ตอ่มาเมือ่วนัท่ี 26 ตลุาคม 2561 กองทนุได้จดทะเบยีนเพิ่มทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จาก 1,000 ล้านบาทเป็น 45,700 ล้านบาท โดยมีจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้สิน้ 
4,570 ล้านหนว่ย ทัง้นี ้ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
และเร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 

โดยเมื่อวนัท่ี 8 ตลุาคม 2561 กองทนุเข้าท าสญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้กบัการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
(กทพ.) เพื่อลงทนุในสทิธิในรายได้ที่โอนจ านวนร้อยละ 45 ของคา่ผา่นทางทีเ่รียกเก็บได้จริงจากผู้ใช้ทางพเิศษฉลอง
รัชและทางพเิศษบรูพาวถีิ หลงัหกัด้วยจ านวนเทา่กบัภาษีมลูคา่เพิ่มแตไ่มต่ า่กวา่ร้อยละ 10 ของคา่ผา่นทาง เป็น
ระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ ทัง้นี ้กองทนุได้ช าระเงินตอบแทนการโอนสทิธิดงักลา่ว จ านวน 
44,811 ล้านบาทให้แก่ กทพ. แล้ว เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2561 และสญัญามีผลบงัคบัใช้ในวนัเดียวกนั 

15. ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เห็น
ว่า ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการ
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จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

 

 

 

 

 

 

















































บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศพัท์ : 02-686-6100 Website: www.ktam.co.th

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-649-2000 Website: www.mfcfund.com
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