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สาสน์ จากบริษัทจัดการ

เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท หรื อ บริ ษัทจัดการ”) ขอนาส่งรายงานประจาปี 2559 ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (“กองทุนรวม หรื อ กองทุนรวม TFF”) สาหรับรอบบัญชีตงแต่
ั ้ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
กองทุนรวม TFF เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานจดทะเบียนจัดตังกั
้ บสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหน่วย
ลงทุน จานวน 100,000,000 หน่วย มูลค่าตราไว้ ของหน่วยลงทุน หน่วยละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้ อยละ 100 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจาหน่ายแล้ ว ทังนี
้ ้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2558 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีในครัง้ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม ปั จจุบนั กองทุนรวม
TFF อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมยืน่ คาขออนุญาตในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จะออกเพิม่ เติมแก่ประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ ไป
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ณ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวม TFF มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่ากับ 1,000.98 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 10.0098 บาท ในปี 2559 กองทุนรวมมีรายได้ สทุ ธิจากการลงทุนจานวน 1.00 ล้ านบาท
กองทุนรวม TFF บริ หารจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์

บริ ษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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ส่ วนที่ 1 การดาเนินกิจการของกองทุนรวม
1.

ข้ อมูลกองทุนรวม

ชื่อกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

บริ ษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

กองทุนปิ ด ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

-

ประเภทหลักทรัพย์

หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10.00 บาท
รวม 1,000,000,000 บาท

ประวัติความเป็ นมาโดยสรุป

กองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยนาเงินที่ได้ จาก
การเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทีก่ าหนดในกฎหมาย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

วัตถุประสงค์การลงทุน

สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ ความเสีย่ งที่เหมาะสม โดยระยะแรกที่มี
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ทัง้ หมดเป็ นกระทรวงการคลัง บริ ษั ท จัด การจะน าเงิ น และ/หรื อ
หลัก ทรั พ ย์ ที่ ได้ จากการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ไปลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ
ทรัพย์สินอื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้
ได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานในระยะต่ อ ไป รวมทั ง้ การจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้ วย

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2558 นายกรั ฐ มนตรี มี ข้ อสั่ง การด้ านเศรษฐกิ จ ให้
กระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงานหลักร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พิจารณากาหนดแนวทางการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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นามาสนับสนุนการดาเนินนโยบายด้ านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่สาคัญของประเทศ โดยเร่งรัดการ
จัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) ขนาดใหญ่ ต่อมาคณะรั ฐมนตรี ในการประชุม เมื่ อวัน ที่ 15
ธันวาคม 2558 ได้ ลงมติเห็นชอบในหลักการการจัดตังกองทุ
้
นโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund) ตามที่กระทรวงการคลังได้ นาเสนอ โดยมีหลักการในการจัดตังกองทุ
้
น ดังนี ้
1. เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว
2. เพื่อการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ
3. เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ
4. เพื่อเป็ นช่องทางให้ นกั ลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ของรัฐที่มีคณ
ุ ภาพ
5. เพื่อสนับสนุนการพัฒ นาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็ นการเพิ่มผลิตภัณ ฑ์ ทางเลือกในการ
ลงทุนผ่านตลาดทุน
กาหนดในระยะแรกที่ยงั ไม่ได้ มีการระดมทุนจากนักลงทุนอื่นๆ ให้ กระทรวงการคลังเป็ นผู้ลงทุนในกองทุนรวมแต่เพียง
รายเดียว โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจัดตัง้ 1,000,000,000 บาท เพื่อเป็ นการจัดตังกองทุ
้
นรวม
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงหลักการในการจัดตังกองทุ
้
น รวมดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมนี ้จึงจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่
จะสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใต้ ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระยะแรกที่ มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ น
กระทรวงการคลัง บริ ษัทจัดการจะนาเงินและ/หรื อหลักทรัพย์ที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และ/
หรื อทรัพย์สินอื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนรวมมีสภาพ
คล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในระยะต่อไป รวมทังการจั
้
ดหา
ผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินดังกล่าวที่ จะลงทุนในอนาคตด้ วย อนึ่ง เมื่ อมีค วามชัดเจนแล้ วว่าบริ ษั ท จัดการจะลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใด กองทุนรวมจะดาเนินการเพิ่มเงินทุนโดยการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไป เพื่อลงทุน
ในทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานตามเจตนารมณ์ ที่ตงั ้ ไว้ โดยทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวอาจจะเป็ น
ทรั พ ย์ สิน ของหน่ว ยงานเจ้ าของโครงการที่ มี อ ยู่ในปั จ จุบัน และที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต ซึ่ง ต้ อ งมี ศัก ยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุนรวม และเพื่อให้ กองทุนรวมสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ใน
ระยะยาว ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวนต่อไป หรื อ
ที่อาจกาหนดโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
นโยบายและวิธีการจ่ ายปั นผล
กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไร และ/
หรื อกาไรสะสมเพียงพอ
1) การจ่ายเงินปั นผลใดๆ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90
ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็ นครัง้ คราว) ภายใน 90 วันนับ
แต่วนั สิ ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่กรณี
เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
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คาว่า “กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว” หมายถึง กาไรสุทธิของกองทุนรวมที่ทาการปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
รวมทัง้ การปรั บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อซ่อมแซม บารุงรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุนรวม ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนรวม และหนังสือชี ้ชวนหรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า หรื อ
ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิหรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลัง
ยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว)
(3) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนรวมตาม
นโยบายการกู้ยืมเงินที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
(4) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สิทธิในการ
ได้ รับ ประโยชน์ ตอบแทน หรื อการคืน เงิ นทุนในลาดับ แรก (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ กองทุน รวมไม่มี การแบ่งแยก
ประเภทหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทนเท่ากันทุกราย
ในกรณี ที่กองทุน รวมมี ค่าใช้ จ่ายที่ ไม่ใช่เงิ นสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ ายหรื อผลขาดทุน ที่ยังไม่เกิ ด ขึน้
(Unrealised Loss) เป็ นต้ น บริ ษั ท จัด การจะกัน สารองตามรายการตามข้ อ (2) (3) และ (4) ข้ างต้ น ได้ ใน
จานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (2) และ (3) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสม บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
3) ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายจากกาไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามข้ อ 1) และ/หรื อจากกาไรสะสมตามข้ อ 2) ข้ างต้ น
ในกรณี ที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมในอนาคต
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้ ในกรณีดงั กล่าว ถือว่าบริ ษัทจัดการดาเนินการโดยได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ วหรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) และไม่
ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นัน้ และให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวด
ถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้
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2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พัฒนาการที่สาคัญของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
24 พฤศจิกายน 2559

2.3

จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งเป็ นกองทุนรวมตาม พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์ สินหรือของผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่
โครงสร้ างกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
100 %
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย*
 กองทุนรวมต้ องเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย มีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยเพียงรายเดียว ร้ อยละ 100
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนและออกจาหน่าย
เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์และ/
หรื อทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกาหนด และเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติม การทาธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างกองทุนรวมและกระทรวงการคลังหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงการคลัง จะ
กระทาภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อข้ อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์
2.4

ทรัพย์ สินของกองทุนรวม
2.4.1 ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ณ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภททรัพย์สนิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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มูลค่าทรัพย์สนิ
(ล้ านบาท)
896.97
104.28
0.04
21.35
1,022.63

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
89.61
10.42
0.00
2.13
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เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
รวมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
จานวนหน่วยลงทุน
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

(21.64)
1,000.99

(2.16)
100.00

100,000,000 หน่วย
10.0098 บาท

2.4.2 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมนาเงินทุนเริ่ มแรกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินอื่นภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้

มูลค่าที่ตราไว้
(ล้ านบาท)
899.00

มูลค่ายุติธรรม
(ล้ านบาท)
896.97

ทังนี
้ ้ กองทุนรวมจะต้ องเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี นับตังแต่
้
วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมหรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม เมื่อมีความชัดเจนแล้ วว่า
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใด บริ ษัทจัดการจะเพิ่มเงินทุนโดยระดมเงินทุนจากผู้ลงทุน
ทั่วไป เพื่อลงทุนในทรัพย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานโดยทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานดังกล่าวอาจจะเป็ น
ทรัพย์ สินของหน่วยงานเจ้ าของโครงการที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวนต่อไป หรื อที่อาจกาหนดโดยมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ในระยะยาว กองทุน รวม TFF จะมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลัก ซึ่ง
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้ างของประเทศ
ไทยตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขที่ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการ ก.ต.ท. กาหนด
2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วันที่ 1
มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายหรื อการโอนทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีการจาหน่ายหรื อการโอนทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
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2.5

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน

ในระยะแรกที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นกระทรวงการคลัง กองทุน รวมจัดหาผลประโยชน์โดยการนาเงินที่ได้ จาก
การเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินอื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดใน
กฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานในระยะต่อไป รวมทังการจั
้
ดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้ วย
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมจะต้ องเข้ าทาสัญ ญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
กองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมหรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ น
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน รวม ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะจากัดเฉพาะการให้ เช่า ให้ สทิ ธิ หรื อให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการเท่านัน้ โดย
กองทุนรวมจะไม่ได้ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินอื่น โดยหลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินอื่นอาจจะเป็ น
หลักทรัพย์ เงินฝาก หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท. กาหนด
2.6

ข้ อมูลเกี่ยวกับการกู้ยมื เงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม

2.7

การประเมิน/สอบทานมูลค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน

ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ เนื่องจากกองทุนรวมยังไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
3.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรม
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกองทุนรวมยังไม่มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

4.

ปั จจัยความเสี่ยง
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกองทุนรวมยังไม่มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

กองทุนรวม ไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชัน้ อนุญ าโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มีนยั สาคัญ และ
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกองทุนรวมที่ผ้ จู ดั การกองทุนรวมเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อธุรกิจ สถานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และแนวโน้ มการดาเนินการในอนาคต
6.

ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการดูแลกิจการที่ดี
7.

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนรวมเป็ นผู้ออก

7.1

หน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนรวมเป็ นผู้ออก
ข้ อมูลหน่ วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวนเงินทุนของโครงการ
:
1,000,000,000 บาท
จานวนหน่วยลงทุน
:
100,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน
:
10 บาท
ราคาเสนอขายครัง้ แรกต่อหน่วยลงทุน :
10 บาท
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยลงทุน
:
10.0098 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

7.2

ข้ อมูลผู้ถอื หน่ วย
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก ที่ปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
ลาดับที่
1
กระทรวงการคลัง
รวม

รายชื่อ

จานวนหน่วยลงทุน ร้ อยละ
100,000,000
100.00
100,000,000
100.00

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
7.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนรวม
1) นโยบายการจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไร
และ/หรื อกาไรสะสมเพียงพอ
1.1

การจ่ายเงินปั นผลใดๆ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็ นครัง้ คราว) ภายใน
90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล
นัน้ แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
คาว่า “กาไรสุท ธิ ที่ป รับ ปรุ งแล้ ว ” หมายถึ ง ก าไรสุท ธิ ของกองทุน รวมที่ ท าการปรับ ปรุ งด้ วยรายการ
ดังต่อไปนี ้
(1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
รวมทัง้ การปรับปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อซ่อมแซม บารุงรักษาหรื อปรับปรุงกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนใน
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โครงการจัดการกองทุนรวม และหนังสือชีช้ วนหรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตั ิหรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่
กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว)
(3) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทุนรวม
ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ กาหนดไว้ อย่างชัดเจน (ถ้ ามี) หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั กองทุนรวมยังไม่มีนโยบายการกู้ยืมเงิน
(4) การหักด้ วยรายการเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้ สิทธิใน
การได้ รับ ประโยชน์ ต อบแทน หรื อ การคื น เงิ น ทุน ในลาดับ แรก (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ กองทุน รวมไม่มี ก าร
แบ่งแยกประเภทหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทนเท่ากันทุกราย
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ ้น (Unrealised Loss) เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (2) (3) และ (4)
ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (2) และ (3) ข้ างต้ น ในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
1.2 ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสม บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายจาก
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามข้ อ 1.1 และ/หรื อจากกาไรสะสมตามข้ อ 1.2 ข้ างต้ น
ในกรณีที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมใน
อนาคต บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้ ในกรณีดงั กล่าว ถือว่าบริ ษัทจัดการดาเนินการโดยได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
เงื่อนไขของการจ่ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นัน้ และให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อม
กันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้
2) ประวัติการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนรวมไม่มีการจ่ายปั นผล สาหรับผลประกอบการ ตังแต่
้ 11 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2559
8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

บริษัทจัดการ
8.1.1 ชื่อบริ ษัทจัดการ
และที่อยู่

:

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
www.ktam.co.th
:
:

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
www.mfcfund.com

8.1.2 โครงสร้ างการบริ หารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร
8.1.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
(1) โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

(2) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

1

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายชื่อ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

จานวนที่ถอื (หุ้น)
19,999,986

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
99.99%

(3) คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้ วย 8 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1 นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
2 นางสุมาลี สุขสว่าง
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11

3
4
5
6
7
8
9

นาย ทรงพล ชีวะปั ญญาโรจน์
นายธวัช อยูย่ อด
นางดนุชา ยินดีพิธ
นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
นายลวรณ แสงสนิท
นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์
นางชวินดา หาญรัตนกูล

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

(4) คณะบริ หารจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อ
1. นางชวินดา หาญรัตนกูล
2. นายวิโรจน์ ตังเจริ
้ ญ

ตาแหน่ ง

3. นายวีระ วุฒิคงศิริกลู

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 1
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานจัดการลงทุน

4. น.ส. หัสวรา แสงรุจิ
5. น.ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์
6. นางเพ็ญศรี มีสขุ สบาย

รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานปฏิบตั ิการ

(5) บุคลากรและผู้รับผิดชอบหลัก ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีดงั นี ้
1. ชวินดา หาญรัตนกูล, CFP

กรรมการผู้จดั การ
ประสบการณ์การทางานในสายงานการเงินและการ
บริ หารจัดการกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน 28 ปี

2. ไพรัช มิคะเสน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ประสบการณ์การทางานในสายงานการเงินและการ
บริ หารจัดการกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน 19 ปี

3. กฤษณ์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ประสบการณ์การทางานในสายงานการเงินและการ
บริ หารจัดการกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน 13 ปี

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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8.1.2.2. บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
(1) โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย สายงาน
หลัก 6 สายงาน ดังนี ้ สายกลยุทธ์ องค์กร สายการขายและการตลาด สายการตลาดกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ สายพัฒนาธุรกิจ สายบริ หารกองทุน และสายปฏิบตั ิการและบริ หารทัว่ ไป
แผนภาพ โครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

(2) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริ ษัทจัดการ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)*
ธนาคารออมสิน
กระทรวงการคลัง
นายสอง วัชรศรี โรจน์
กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนโกรท
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมอลแค็พ

จานวนที่ถอื (หุ้น)
30,655,750
30,503,300
20,000,000
4,305,000
3,740,900
2,686,700
2,451,800
2,264,900
2,110,700
1,989,500

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
24.93%
24.81%
16.27%
3.50%
3.04%
2.19%
1.99%
1.84%
1.72%
1.62%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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*ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
จานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น)
นายสดาวุธ เตชะอุบล
604,490,326
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
407,475,000
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
287,472,500
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
249,653,400
นายทอมมี่ เตชะอุบล
215,617,414
นายเบน เตชะอุบล
215,435,554
นายสาเริ ง มนูญผล
200,936,022
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
153,061,800
น.ส.อัจจิมา ภาคานาม
120,000,000
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
89,265,200

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
13.94%
9.40%
6.63%
5.76%
4.97%
4.97%
4.63%
3.53%
2.77%
2.06%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย 14 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1
2
3
4
5

ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ดร.โชคชัย อักษรนันท์
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

6 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
7 ดร. บุญลือ ประเสริ ฐโสภา
8 ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์
9 นายอมร อัศวานันท์
10 นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
11 นางสาวประภา ปูรณโชติ
12 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
13 นายพชร อนันตศิลป์
14 นายนาพร ยมนา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการด้ านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการด้ านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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(4) คณะบริ หารจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
รายชื่อ
1. นางสาวประภา ปูรณโชติ
2. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
3. นางรจิตพร มนะเวส
4. นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
5. นายกิตติคม สุทธิวงศ์

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส (สายบริ หารกองทุน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส (สายกลยุทธ์องค์กร) และเลขานุการบริ ษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายวิศวกรรมการเงิน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ฝ่ าย Private Wealth)

(5) บุคลากรและผู้รับผิดชอบหลัก ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีดงั นี ้
1. นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ประสบการณ์การทางานในสายการเงินและ
อสังหาริ มทรัพย์ 25 ปี

8.1.3 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุนรวม
สิทธิของบริ ษัทจัดการ
1. สิทธิในการบริ หารและจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวม ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หรื อความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว)
หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึง่ กองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริ หารจัด การกองทุน รวม) หรื อทัง้ กองทุน รวมและบริ ษั ท จัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
2. สิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม และหักค่าใช้ จ่ายจากกองทุนรวม ตามข้ อกาหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม
3. สิทธิ ในการขอคาปรึ กษาและคาแนะนาจากที่ปรึ กษาการลงทุนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน
รวมในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการบริ หารจัดการทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวม
ลงทุน
4. มีสิทธิ และอานาจในการเข้ าทาเอกสารธุรกรรม และใช้ สิทธิหรื อดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในเอกสาร
ธุรกรรม รวมทังใช้
้ ดลุ ยพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ ้นภายใต้ เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร
5. สิทธิและอานาจในการดาเนินการลงนามในเอกสารใดๆ และเข้ าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ในนามของกองทุน
รวม ภายใต้ ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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มติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) และกฎหมายหลักทรัพย์
6. สิท ธิ ในการปฏิ เสธค าขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนัน้ ไม่เป็ นไปตามข้ อก าหนดของ
โครงการจัด การกองทุน รวมและ/หรื อ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หากการอนุมัติ ก ารโอนหน่ว ยลงทุน
ดังกล่าวจะทาให้ สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุน ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อ
กฎหมายหลักทรัพย์
7. สิทธิและอานาจอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรม
ตามที่ บริ ษั ทจัด การเห็น สมควร เพื่ อประโยชน์ และความคล่องตัวในการบริ ห ารจัดการกองทุน รวม และ
ประโยชน์ ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญ ของเอกสาร
ธุรกรรม
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลบริ หารจัดการกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของกองทุนรวม ด้ วยความรับผิ ดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ มติ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ความเห็ น ชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณี ที่
กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) หนังสือชีช้ วน กฎหมายหลักทรัพย์ ข้ อตกลง
ต่างๆ ซึ่งกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุนรวม) หรื อทังกองทุ
้
น
รวมและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
1. การบริ หารจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.1 จัด การกองทุน รวมให้ เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุน รวมที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ ากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริ ษั ทจัดการ มติผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุน หรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) หนังสือชีช้ วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุน
รวมเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญ ญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์
1.2 จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวม สัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
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ลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ โครงการจัด การกองทุน รวม สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.3 จัดให้ กองทุนรวมมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ ลา่ สุดต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุน รวม และในกรณี ที่มี การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะของกองทุนรวม
บริ ษั ท จัด การต้ อ งด าเนิ น การให้ กองทุ น รวมมี ลัก ษณะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.4 แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม และดาเนินการให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญ ญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์
1.5 จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ้ชวน และโครงการจัดการกองทุนรวม และข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนัง สือชีช้ วน) ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังต่อไปนี ้
1.5.1 บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อ
ผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ าง
หนังสือชีช้ วนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจคลาดเคลือ่ น
1.5.2 จัดส่งหนังสือชี ช้ วนที่มีสาระสาคัญ ไม่ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุน
และจัด ส่งหนังสือ ชี ช้ วนดังกล่า วผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มูลหนังสือ ชี ช้ วนและรายงาน
กองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP"))
1.5.3 จัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ช้ วนแก่ผ้ ูลงทุนที่สนใจจะลงทุน ในหน่วยลงทุน โดยต้ องมี
ระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนก่อนการตัดสินใจ
ลงทุนในหน่วยลงทุน ทัง้ นีเ้ มื่อรวมกับ ระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี ช้ วนตามข้ อ
1.5.1 ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน
1.6 ดาเนินการเพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมและ/หรื อดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้ บงั คับ
โดยตลาดหลักทรัพย์
1.7 จ่า ยเงิ น ปั น ผลและเงิ น จากการลดทุน จากกองทุน รวมให้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ วยลงทุน ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ รวมทั ง้ เป็ นไปตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนประกาศ หรื อ
กฎระเบียบ หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์
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1.8 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ น
ภาษี เงินได้ สาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุนรวมตามที่กฎหมายกาหนด
1.9 ดาเนินการเลิกกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมายหลักทรัพย์
1.10 ในกรณีที่มีการเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบียน โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติม บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1.10.1 ในการเผยแพร่ ข้ อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนเพิ่ ม ทุน เพิ่ มเติ มโดยการ
โฆษณา บริ ษั ทจัดการจะให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและไม่มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคั ญ ผิด
และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.10.2 หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะแต่งตังบริ
้ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั
ผู้ที่ จ ะจ าหน่ าย จ่ า ย โอน ให้ เช่ า หรื อ ให้ สิท ธิ ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่
กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
1.10.3 บริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจาย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติมต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
1.10.4 ดาเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่เกี่ ยวข้ อง ในกรณี ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกันเกินหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น รวม หรื อเกินร้ อยละห้ าสิบของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
1.10.5 ดาเนินการขออนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่ากระทรวงการคลังได้
ให้ ความเห็ น ชอบในการเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วไว้ แล้ ว ตามที่ เ คยได้ รั บ อนุ มั ติ โ ดยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และรวมถึงมติ
คณะรัฐมนตรี ในครัง้ อื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม (หากมี)
1.10.6 ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ วา่ การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่าง
ด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติมของ
กองทุน รวมไม่ เกิ น สัด ส่ว นที่ บัง คับ ใช้ ซึ่ง ก าหนดโดยกฎหมาย กฎ หรื อ ข้ อ ก าห นดที่
เกี่ยวข้ องกับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
1.10.7 ได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม และตามกฎหมายหลักทรัพย์
1.11 จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ่ ระบบงานทีเ่ หมาะสมสาหรับการบริ หารและจัดการกองทุนรวมอย่างน้ อยใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้
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1.11.1 การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม ให้ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนรวม และดาเนินการให้ มนั่ ใจ
ได้ วา่ บุคลากรที่แต่งตังดั
้ งกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริ หารและจัดการ
กองทุนรวม
1.11.2 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม รวมทังการ
้
ตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะ
ลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมและทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
1.11.3 การกากับดูแลบริ หารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
1.12 ในการจัดการทรัพย์ สิน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการและควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไปตาม
สาระสาคัญที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อกาหนดใน
เอกสารสัญ ญาที่เข้ าท าหรื อจะเข้ าทาเกี่ ยวกับ การจัด การทรัพ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน
เพื่อให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างที่นาทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวมไป
จัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชักช้ า เมื่อมี
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
1.13 ในการจัดหาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน กองทุน รวมจะไม่ป ระกอบ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดย
การให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการเท่านัน้ และบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ การจัดหา
ผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและตามกฎหมายหลักทรัพย์
1.14 จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน รวมจะได้ มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัดๆ มาให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
1.15 บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนรวมด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอานาจให้ บคุ คลอื่น
ใดจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนรวมเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สินอื่นที่ มิใช่ทรัพย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน และการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน ทังนี
้ ้ การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ ามี) ต้ อง
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
1.16 ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนในรูปแบบของสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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1.16.1 บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาราย
อื่นใด จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ที่บริ ษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบ
หรื อสอบยันความถูก ต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุน รวมได้ รับตามข้ อตกลง
ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพื่อใช้ ในการติดตามและ
ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
1.16.2 บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่ง
รายได้ ที่กองทุนรวมได้ รับอย่างสม่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่
อาจท าให้ ก องทุน รวมไม่ได้ รับ ส่วนแบ่งรายได้ ที่ ถูก ต้ องครบถ้ วนตามข้ อ ตกลง บริ ษั ท
จัด การต้ องด าเนิน การหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญดาเนิ น การให้ ผ้ ูป ระกอบกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
1.17 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ทจัดการมี พัน ธสัญ ญา หรื อ ข้ อตกลงกับ รั ฐต่างประเทศ หรื อ หน่วยงานของรั ฐ
ต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ของประเทศสหรัฐ อเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จะปฏิ บัติ ก ารและ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นัน้ ซึง่ รวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
1.18 ดาเนินการอื่นๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ แต่ทงนี
ั้ ้
การด าเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพ ย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
2. การลงทุน
2.1 เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
กองทุนรวมหรื อระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนรวม และจะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี นับแต่ปีทีเ่ ริ่ มมี
การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (เว้ นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุ
กองทุนรวม)
2.2 ดาเนินการให้ กองทุนรวมไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ นแต่
ทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญ าตให้ ก องทุน รวมสามารถลงทุน หรื อ มี ไว้ ได้ และ
ดาเนินการให้ การลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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ทังนี
้ ้ ในระยะแรกของการจัดตังกองทุ
้
นรวมบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทุนในทรัพย์สินอื่น ที่มิใช่
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเบื ้องต้ นบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง และ/หรื อเงินฝากก่อนอย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเพิ่มทุน
ครั ง้ อื่ น ๆ ซึ่งมี นัก ลงทุน ทั่วไปเป็ นผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวมเสร็ จ เรี ย บร้ อย บริ ษั ท จัด การจะ
พิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลัก
3. การเรี ยกเก็บและชาระเงินของกองทุน
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื่นใด
จากกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
4. การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริ หารจัดการกองทุน
4.1 จัด ให้ มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่มีคุณ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ ย วข้ องซึ่งออกตาม
พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้จดั การกองทุนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับ
การจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยยึด มั่น ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิ ช าชี พ ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษั ทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตัง้ และการสิ ้นสุดการ
แต่ ง ตัง้ ผู้จัด การกองทุ น ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังเปิ
้ ดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลให้ บริ ษั ท
จัดการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง
4.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนอย่างน้ อยหนึ่งคณะเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาหรื อ
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมลงทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนด
ในกฎหมายหลักทรัพย์
4.3 แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์และเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่ เมื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี ม ติ หรื อ เมื่ อ กระทรวงการคลัง ให้ ความเห็ น ชอบ (ในกรณี ที่
กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) ให้ แต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ราย
ใหม่ ซึ่งมีคุณ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนดและเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม
4.4 แต่งตัง้ นายทะเบี ยน และเปลี่ย นตัวนายทะเบี ยนโดยการแต่งตัง้ นายทะเบี ยนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนด และแจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถึงการแต่งตังนาย
้
ทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
เกี่ ยวกับทะเบี ยนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
4.5 แต่งตังนิ
้ ติบคุ คลที่มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นผู้ประเมิน ค่า ซึ่งจะประเมิ น ค่าทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
4.6 แต่งตังที
้ ่ปรึกษา (ถ้ ามี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุนรวม
หรื อ บุค คลอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและจ าเป็ นเพื่ อ ปฏิ บัติห น้ า ที่ เกี่ ย วกับ กองทุน รวม อาทิ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
4.7 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุน รวม ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญ ชีที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และเปลีย่ นตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
4.8 แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีของกองทุน รวมโดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ทาหน้ าที่เก็ บรวบรวมและแบ่งทรั พย์ สินของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติ
หน้ าที่อื่นๆ ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การ
ชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม
4.9 จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทา
หน้ าที่ขายหน่วยลงทุนหรื อให้ คาแนะนากับผู้ลงทุนรายย่อย
5. หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
5.1 จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้ าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพ ย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
5.2 จัดให้ มี การยื่น คาขอจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จดทะเบี ยนต่อ ตลาดหลักทรั พ ย์
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม
5.3 ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนรวมเป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณี ที่ข้อ กาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับ บริ ษั ท
จัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อประกาศ กฎ และ/หรื อคาสัง่ นัน้ หากบริ ษัท จัดการได้ ด าเนิน การให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อ คาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัท จัดการได้ ป ฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันแล้ ว ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมโดยไม่ชกั ช้ า
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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5.4 เว้ นแต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้ เดียว ในการเรี ยกประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์
5.5 เว้ นแต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เ ดียว ในการขอมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
เพี ย งพอ ซึ่ง รวมถึ ง ความเห็ น ของบริ ษั ท จัด การและผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ในเรื่ อ งที่ ข อมติ และ
ผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว
5.6 ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ซงึ่ รวมถึง (แต่
ไม่จากัดเพียง) ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และใน
เรื่ องที่จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ รวมถึงความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว
5.7 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุน ที่ เป็ นปั จ จุบัน โดยมี ข้ อ มูล ที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ใช้ เป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทัง้ นี ้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
5.8 ดาเนิ น การกากับ ดูแลและตรวจสอบให้ บุค ลากรของบริ ษั ท จัด การปฏิ บัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
้
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.9 อานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ บุค คลดังกล่า วสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องตนในส่ว นที่ เกี่ ย วกับ กองทุน รวมได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
5.10 จัดทาบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุน รวมโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการ
และนาทรัพย์สินของกองทุน รวมและผลประโยชน์ ที่ได้ จากการนาทรัพย์ สินของกองทุน รวมไป
ลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
5.11 จัด ท าและจัด เก็ บ บัญ ชี แ ละบัน ทึ ก แสดงการลงทุน ของกองทุน รวมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
5.12 จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
5.13 จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
5.14 จัดให้ มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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5.15 จัดทางบการเงินของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนาส่งงบ
การเงินต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
5.16 จัดทารายงานประจาปี ของกองทุนรวมโดยมีข้อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม
5.17 รายงานต่อ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยไม่ชัก ช้ าเมื่ อ ปรากฏ
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่
เกี่ยวข้ อง
5.18 จัดทา จัดให้ มีการทา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับกองทุนรวมให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
5.19 ติดตาม ดาเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุน และที่ปรึ กษา ตามสัญญาแต่งตังที
้ ่เกี่ยวข้ อง และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดาเนินการตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ และ/
หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ
5.20 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
5.21 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครัง้ อื่นๆ ซึ่งมีนกั ลงทุน
ทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
8.1.4 จานวนพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
รายละเอียดบุคลากรและผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
หน่ วยงาน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุงไทย จากัด
(มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาขน)

จานวนบุคลากร
ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
บุคคลากร จานวน 17 คน
ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
บุคคลากร จานวน 18 คน
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ผู้รับผิดชอบหลัก
นายไพรัช มิคะเสน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
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8.2

ผู้บริหารทรัพย์ สิน
-ไม่มี-

8.3

ผู้ดูแลผลประโยชน์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ :

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

อาคารธนาคารกสิกรไทย สานักพหลโยธิน ชัน้ 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

8.3.2 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1. ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์
2. ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนรวมของบริ ษัทจัดการอย่างเคร่ งครัดด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
3. ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
4. ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝากไว้ ใ นบัญ ชี เงิ นฝากที่เปิ ดไว้ ที่
ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม และ/หรื อ บัญชีทรัพย์สนิ หรื อบัญชีกองทุนรวมสาหรับการ
รับ โอนหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ ตามแบบซึ่ง บริ ษั ท จัด การก าหนด เพื่ อ ยื่ น เอกสารดังกล่า วให้ แ ก่ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจดทะเบี
้
ยนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
การจดทะเบียนเพิ่มทุนครัง้ แรก และการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มเติมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่ งได้ ฝากไว้ ในบัญ ชีรับฝากหลักทรัพย์
(Escrow Account) และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีรับ
ฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account) เข้ าฝากในบัญชีดงั กล่าวแล้ ว ทังนี
้ ้ ตามแบบซึง่ บริ ษัทจัดการกาหนด
เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุนการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนเพิ่มเติมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. กากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริ ษัท
จัด การมิ ได้ ป ฏิ บัติ ต าม ให้ แ จ้ งส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับ ตัง้ แต่ วัน ที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
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7. จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการกระทาการ
หรื องดเว้ น กระทาการ จนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ กองทุน รวมหรื อไม่ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ โดยทังนี
้ ้ภายใน 5 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
8. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรั พย์สนิ ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้
9. ควบคุม และติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใดของ
กองทุนรวม เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
10. จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
11. รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเพิ่ม หรื อเพิ่มทุนจากบริ ษั ทจัดการเพื่อเข้ าบัญ ชี เงินฝากที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
12. รับเงินจากกองทุนรวมเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม เพื่อเป็ นกลไกในการคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน
ให้ แก่ผ้ มู ีสทิ ธิที่จะได้ รับความคุ้มครองของกองทุนรวม
13. กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในการประสานงานกับกองทุน รวมเพื่อการ
สนับสนุนกองทุนรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
14. ชาระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินเพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิที่จะได้ รับความคุ้มครอง
ของกองทุนรวม ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการหรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
15. รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรั พย์ สิน มูลค่าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ แล้ วตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคม และ/หรื อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมกาหนดไว้
16. ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าชดเชยความ
เสียหายจากบริ ษั ท จัด การ ทัง้ นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่วยลงทุน ทัง้ ปวง หรื อ เมื่ อ ได้ รับ คาสั่งจาก
สานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุน
รวมได้
17. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
18. พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนรวม
ซึง่ มีมูลค่ามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาท) แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุนรวม ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับการ
แต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุนรวม) (ถ้ ามี)
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19. พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งมีมลู ค่าของสัญญามากกว่ า
100,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาท) แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม
ณ เวลาที่มีการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับ
การแต่งตัง้ โดยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม)
20. ให้ ความเห็นชอบในการที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ ้นกับทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
21. พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่า ในขณะนันการรั
้
บชาระหนี ้ดังกล่าว
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
22. แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อเมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุนรวม
23. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว)
24. แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานแสดงฐานะ
การเงิ นและผลการด าเนิ น งานของกองทุน รวมในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่านมา หรื อตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์ กาหนด
25. พิจารณาให้ ความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อไม่
26. ให้ ความเห็นชอบการทาธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
27. ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงินจากบัญ ชีของกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรื อข้ อกาหนดของเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)
28. ชาระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อเงินลดทุนของกองทุนรวม และ/หรื อชาระผลประโยชน์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมเป็ นยอดรวมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังช
้ าระเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ แก่
เจ้ าหนี ้ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
29. ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานันจะ
้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
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ในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้ าน
30. ในกรณี ที่ ก ารด าเนิ น การใดต้ องได้ รั บ มติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง (ในกรณี ที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) หากบริ ษัท
จัดการไม่ดาเนินการขอมติหรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง แล้ วแต่กรณี ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มี
อ านาจด าเนิ น การตามที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง มติ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง แล้ วแต่กรณี ได้
31. ในกรณี ที่มีการเลิกกองทุนรวม หน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญ ชีได้ จดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
1) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
2) ดูแลตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการหรื อ
งดเว้ นกระทาการตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า และ
3) จ่ายเงิน และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นเฉลีย่ คืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ชาระบัญชี
32. มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
33. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
34. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครัง้ อื่นๆ ซึ่งมีนกั ลงทุนทัว่ ไป
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
8.3.3 เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อเมื่อกระทรวงการคลังให้ ความเห็นชอบ (ในกรณีที่
กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) ให้ เปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ และมีการ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม
2. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
3. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรื อธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรื อในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
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4. ในกรณี ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3
หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
5. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์
6. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวมที่สาคัญ อันเนื่องมาจากการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อกรณี อื่นใดอันมี ผลให้ บริ ษั ทจั ดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่
สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่ม
ภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ในกรณี
ดังกล่าวผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัท
จัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
7. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณี
ดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายใน
15 วัน นับ จากวัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การทราบหรื อ ควรได้ ท ราบการขาดคุณ สมบัติ ดังกล่า ว หรื อ จากวัน ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไข
การขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็ จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขการขาด
คุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลีย่ นตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้
แก้ ไข เมื่ อ ได้ รับ อนุญ าตจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท จัด การจะแต่ งตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
8. เมื่ อ มี ผ้ ู ใดเสนอหรื อ ยื่ น ค าร้ องต่ อ ศาลหรื อ หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ
(ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชาระหนี ้ จัดการทรัพย์สนิ ชาระบัญชี หรื อร้ องขออื่นใด
ที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับต่างๆ และคาเสนอหรื อคา
ร้ องดังกล่าวไม่ได้ ถกู เพิกถอนภายใน 60 วัน
9. เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์วา่ มีความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป
10. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณี ที่กาหนดไว้ ข้างต้ น โดยบริ ษัท
จัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิ บัติห น้ าที่ ต่อ ไปได้ ซึ่งการด าเนิน การดังกล่าวรวมถึงการลงลายมื อชื่ อ ในหนังสือเพื่ อรับ รองความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
หมดหน้ าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนรวม
ให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อย
ให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น ทัง้ นีภ้ ายในเวลาอันสมควรเพื่อให้ การปฏิบัติหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความ
ต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี ้ ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ยัง คงได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามอัต ราปกติ ที่ คิ ด ได้ ภ ายใต้ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแล้ วเสร็ จ
ในกรณีที่สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิได้ รับเงินค่าตอบแทน และ/หรื อค่า
ใช้ จ่ายอื่นใดที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ เกิดขึ ้น
ก่อนการสิ ้นสุดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดจะคานวณถึงวันที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
8.3.4 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
อาคารธนาคารกสิกรไทย สานักพหลโยธิน ชัน้ 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรื อที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม ซึง่ รวมถึงเอกสารการทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนทังหมดไว้
้
ณ สานักงานของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ เว้ น แต่ทรั พย์ สิน ซึ่งโดยลัก ษณะของทรั พ ย์ สิน นัน้ ไม่สามารถเก็ บ รัก ษาไว้ ณ สานัก งานของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ได้ หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงเป็ นประการอื่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องแจ้ ง
ให้ บริ ษัทจัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บเอกสารสาคัญและทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ ที่
สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
8.4

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
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8.5

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

: คุณวราพร ประภาศิริกลุ

ที่อยู่ : บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9388
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับ อนุญ าตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพ ย์ จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษั ท
จัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ในปี 2559 บริ ษั ท จัด การยังไม่มี ก ารแต่งตัง้ บริ ษั ท ประเมิ น ทรัพ ย์ สิน เนื่ อ งจากในระยะแรกของการจัด ตัง้
กองทุนรวมยังไม่ได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุนรวม
-ไม่มี8.6

ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

8.6.1 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรับของบริษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้จดั การกองทุน
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่มี8.6.2 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
จัดการ/ผู้จดั การกองทุน ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่มี-
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท จัด การให้ ความส าคัญ กั บ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมุ่ ง เน้ นให้ มี ร ะบบการบริ ห ารกองทุ น รวมที่ มี
ประสิทธิ ภาพ และเป็ นพืน้ ฐานในการขยายธุรกิจให้ เจริ ญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับผู้ถือ หน่วย และ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายโดยถือแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือ หน่วย และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย และหลากหลายช่องทาง
ผู้ถือหน่วยสามารถรับรู้ ข้ อมูล ข่าวสาร ของกองทุนรวมได้ จากบริ ษัทจัดการ และสื่อต่าง ๆ เช่น Website รวมถึง
สามารถขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อตรงที่
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ 8.1.2 โครงสร้ างการบริ หารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และรายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร

9.3

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทจัดการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในไว้ ในอานาจดาเนินการของบริ ษัท มี
บทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อนาไปใช้ ประโยชน์สว่ น
ตน นอกจากนี ้ ยังห้ ามซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงเวลาที่กาหนด (Blackout Period) ซึง่ นอกจากจะรักษาสิทธิของผู้
ถือหุ้นแล้ ว ยังเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งของผลประโยชน์อีกทางหนึง่ ด้ วย
บริ ษัทจัดการมีโครงสร้ างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใสไม่มีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ นอกจากนี ้ ยังแบ่งแยกหน้ าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปั ญหาการก้ าว
ก่ายหน้ าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารคนหนึ่งคนใดมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผลประโยชน์ในเรื่ องที่
กาลังพิจารณา ก็จะไม่เข้ าร่ วมประชุมหรื อ งดออกเสียงเพื่อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารเป็ นไป
อย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
9.4

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน
ปั จจุบนั กองทุนรวมไม่มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

9.5

การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สนิ
-ไม่มี-
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9.6

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์ สิน
-ไม่มี-

9.7

การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน
ในระยะแรกของการจัดตัง้ กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนมีวตั ถุประสงค์หลักที่จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลประโยชน์จากการลงทุนอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ได้ รับต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยผู้จดั การกองทุนจะกาหนดแนวทางและระบบในการติดตามและดูแล
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน รวมถึงการจัดทาประกันภัยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที่ มีต่อ ทรัพ ย์ สินกิ จการโครงการสร้ างพื น้ ฐานที่ลงทุน เพื่ อ
คุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับกองทุนรวม
นอกจากนี ้ ในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้ องกระทาตาม เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไปในการเข้ าทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศกาหนด โดย
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และมีการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุ นรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เสร็ จสิ ้น กระทรวงการคลังจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้ กระทรวงการคลังเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ของกองทุนรวม
เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติม การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ระหว่างกองทุนรวมและกระทรวงการคลังหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงการคลัง หรื อระหว่างกองทุนรวมและ
บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น จะต้ อ งกระท าภายใต้ เงื่ อ นไขที่ เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ห รื อ
ข้ อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศกาหนดบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้ า
ทาธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเข้ าทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม ประกาศ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ กองทุนรวมจะทาการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกั บธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทังใน
้
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีของกองทุนรวมและในรายงานประจาปี ของ
กองทุนรวมด้ วย

9.8

ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
ค่าตอบแทนของบริ ษัทจัดการที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี โดยบริ ษัทจัดการ
ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) สาหรับช่วง 6 เดือนแรกนับจาก
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน รวมและกองทุน รวมไม่มีการลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยภายหลังจากที่
กองทุนรวมลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานแล้ ว บริ ษัทจัดการจะได้ รับค่าธรรมเนียมการจั ดการกองทุนรวมในอัตรา
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม
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ในปี 2559 ค่าตอบแทนของบริ ษัทจัดการ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
9.9

จานวนเงิน
(บาท)
22,464

ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
0.002

การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่ อผู้ถอื หน่ วย
บริ ษั ท จั ด การจะจั ด เตรี ย มและเปิ ดเผยการค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น รวม รวมทัง้ งบการเงิ น
(รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์ สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน
หรื อ ผลประกอบการของกองทุน รวม และเหตุก ารณ์ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ กาหนด แล้ วแต่กรณี
9.9.1 การคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. กรณีที่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน จะคานวณตามราคาที่ได้ จากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินครัง้ ล่าสุด ซึ่งปรับปรุ งด้ วยการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี)
และการตัด จ าหน่า ยทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน (ถ้ ามี ) ที่ เกิ ด ขึน้ ภายหลังการประเมิ น มูลค่ า
ทรัพย์สนิ ล่าสุดนัน้
2. กรณีที่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นหุ้น จะใช้ วิธีการคานวณราคาตามข้ อ 1. กับ
ทรัพย์สินของบริ ษัทที่กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นโดยอนุโลม ทังนี
้ ้ จะคานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัทดังกล่าว
และปั จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทที่กองทุนรวมเป็ นผู้ถือ
หุ้นด้ วย
3. กรณีที่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากข้ อ 1 และข้ อ 2 จะคานวณตามราคาที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมที่กาหนดเกี่ยวกับการกาหนดราคาทรัพย์สนิ
การใช้ ตัว เลขทศนิ ย มของมูลค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ห รื อ มูล ค่ า ของหน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี ้
1. คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
2. คานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตามข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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9.9.2 งบการเงิน
บริ ษั ทจัดการต้ องยื่นงบการเงินดังต่อไปนีต้ ่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพ ย์
(ในกรณีที่กองทุนรวมมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
1. งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส
2. งบการเงินประจางวดการบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ภายใน 3 เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการได้ นาส่งงบการเงินประจางวดการบัญชีของกองทุนรวมตามข้ อ 2. ให้ แก่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญ ชีของกองทุนรวมให้ ถื อว่าบริ ษั ท
จัดการได้ สง่ งบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้ อ 1. ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจัดการจะนาส่ง
งบการเงินตามข้ อ 1. และข้ อ 2. ให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
งบการเงินจะต้ องจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละ
ลักษณะ ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มาตรฐานการบัญ ชีให้ ทางเลือกในการบันทึกบัญ ชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรื อ
วิธีการต้ นทุน บริ ษัทจัดการต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านัน้
9.9.3 รายงานประจาปี
บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ท าและส่ ง รายงานประจ าปี ของกองทุ น รวมให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนรวมมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วยภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม
หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อมูล
เกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนรวมไว้ ในรายงานประจาปี ของกองทุนรวมที่จะจัดส่งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
9.9.4 การรายงานความคืบหน้ าโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัท
จัดการจะจัดทารายงานความคืบหน้ าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนัน้ และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของกาหนดเวลา 6 เดือน
หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
โดยรายงานความคืบหน้ าของโครงการข้ างต้ น ต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1)

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบความคืบหน้ าของโครงการกับแผนงานของโครงการ

(2)

ในกรณีที่ความคืบหน้ าของโครงการไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแผนงาน โดยระบุแนวทางแก้ ไขและ
ผลกระทบที่กองทุนรวมได้ รับหรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย
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ในกรณี ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะจัดส่ง
รายงานตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึง่ และวรรคสองให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
9.9.5 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดสาหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อหน่วยลงทุนได้ รับอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัท
จัดการจะต้ องรายงานข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้ องตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปั จจุบนั เรื่ องที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
1. วันกาหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และวาระการประชุม หรื อในกรณีขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้ แจ้ งกาหนดวันสุดท้ ายของการรับหนังสือแจ้ งมติ
ด้ วย
2. มติกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน หรื อวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวันให้ สทิ ธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
3. กองทุนรวมจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล
4. มติให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรื อลดเงินทุนจดทะเบียน
5. การออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche)
6. การดาเนินการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในสาระสาคัญ
7. การทาธุรกรรมจัดหาเงินทุน หรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
8. การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในโครงการจ่ายลงทุน
9. การเกิดเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญ ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานเรื่ อง
ดังกล่าวพร้ อมเหตุผล
10. การเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ต่อกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อการตัดสินใจลงทุน หรื อต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของหน่วยลงทุน
11. การประกาศเลิกกองทุนรวม
12. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
13. กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสัญญาทางการค้ าที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุนรวม
14. การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท.
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15. มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท.
16. การผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินของกองทุนรวม ซึ่งมีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมที่ปรากฏในงบ
การเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทังแนวทางในการแก้
้
ไขเหตุดงั กล่าว
17. กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ เกี่ ยวข้ อ งมี การออกผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ที่สาคัญ การพัฒ นาที่ สาคัญ เกี่ ยวกับ
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้ นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
18. กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องมีข้อพิพาทที่สาคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน
รวม เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ขายสินค้ าให้ กองทุนรวม เป็ นต้ น
19. กองทุนรวมมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
20. กองทุนรวมมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
21.กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเลิกกิจการและมีการชาระบัญชี
22. การประเมินราคาทรัพย์สินที่สาคัญของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไป
23. กรณีใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสินใจลงทุน หรื อต่อ
การเปลีย่ นแปลงของราคาหน่วยลงทุน
24. การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทุนรวม ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์
25. การเปลีย่ นแปลงของนายทะเบียน หรื อสานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
26. มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของกองทุน
รวม รายงานประจาปี ของกองทุนรวม ซึ่งได้ มีการจัดเตรี ยมตามหลักเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้
ในข้ อ 9.9.1 "การรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ" ข้ อ 9.9.2 "งบการเงิน" หรื อข้ อ 9.9.3 "รายงานประจาปี "
แล้ วแต่กรณี
27. รายงานสรุปผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
28. ข้ อมู ล อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์กาหนด
9.9.6 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การต่ า งๆ ตามกฎ ระเบี ย บ และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ข้ า งต้ น เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ทาการแก้ ไข เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด ออกคาสัง่ หรื ออนุญาตเป็ นประการอื่น ใน
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กรณี ดงั กล่าวบริ ษั ทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามการแก้ ไขเพิ่มเติม การประกาศกาหนด คาสัง่ หรื อคา
อนุญ าตนัน้ โดยถื อว่าได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณี ที่
กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) แล้ ว
9.10 การจัดประชุมผู้ถอื หน่ วย
กองทุนรวมมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยรายเดียว โดยถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 100 ของหน่วยลงทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน และกองทุนรวมมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการ จะต้ องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบ
และวิธีการที่กาหนด
9.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 กองทุนรวมจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาจานวนเงินรวม 215,530 บาท
9.12 กรณีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี
10.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

10.1 นโยบายและภาพรวมการดาเนินงานความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมพึงยึดถือปฏิบตั ิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
1. ส่งเสริ ม การกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีโดยจัด ให้ มี ระบบงานที่มี การควบคุม ภายในที่ดี เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการบริ หารความเสี่ยง และ
เผยแพร่การกากับดูแลกิจการที่ดีของกองทุนรวมในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
2. ประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจอย่า งเป็ น
ธรรมโดยกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ ้ า หรื อจัดซื ้อจัดจ้ าง และเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ โดยมีการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้จดั การกองทุนดาเนินกิจการโดยได้ รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายใน
การใช้ ทรัพย์สนิ ต่างๆ
3. ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย
หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
4. พึงระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
5. จัดให้ มีเงื่อนไขการจ้ างงานอย่างเป็ นธรรม มีสภาพการทางานที่เหมาะสมและปลอดภัย
6. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในการติดต่อและให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
7. ส่งเสริ มการดาเนินงานใดๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม ปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมส่วนรวมให้ เกิดขึ ้นในผู้จดั การกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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10.2 การดาเนินงาน
บริ ษัทจัดการสนับสนุนให้ กองทุนรวมยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี
ควบคูไ่ ปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยให้ ความสาคัญเป็ น
อย่างมาก ในการรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มคุณภาพของสังคม
ด้ านต่างๆ ร่ วมกับชุมชนท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
รวมทังการบริ
้
จาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษั ท จัด การให้ ค วามสาคัญ กับ ระบบการควบคุม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ย ง ทัง้ นี ้ เพื่ อ ควบคุม ให้ ก าร
ดาเนินงานทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านบุคลากร กระบวนการดาเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ และเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรื อความ
เสียหายที่จะเกิดขึ ้นทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอกองค์กร
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบบควบคุม
ภายในของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
โดยที่กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซึง่ อยู่
ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และต้ องมีระบบงานเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด นอกจากนี ้ฝ่ ายงานที่รับผิดชอบการจัดการลงทุนกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องปฏิบตั ิ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ ายงานซึ่งจัดให้ มี Check and Balance อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยง
ระดับฝ่ ายงาน(RCSA)อย่างสม่าเสมอ จึงเห็นได้ ว่าโดยรวมแล้ วระบบควบคุมภายในของกองทุนจึงมีความเพียงพอและมี
ความเหมาะสม รวมทังในรอบปี
้
บัญชีของกองทุนไม่พบข้ อบกพร่ องที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดการ
กองทุนที่เป็ นสาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ประเมิน
ระบบควบคุมภายในอันประกอบด้ วยสาระสาคัญ 5 ส่วนด้ วยกัน คือ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2559 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริ ษัทจัดการใน
ปั จจุบนั มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง มีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมาย มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูล รวมถึงรายงานที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ อง
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ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศรา
พันธ์ชยั ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริ ษัท พีวี ออดิท จากัด ซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2559
ได้ ให้ ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า ไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในด้ านบัญชีที่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน/ หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ นายคมสันติ วงษ์ อารี ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance
department) เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
ทังนี
้ ้หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ คือ การกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
จัดการ/การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกาหนดของ
หน่วยงานทางราชที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานทางการ
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจัดการ/การปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
บริ ษัทจัดการได้ มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และมอบหมายให้
นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้ ากากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance department) เพื่อทาหน้ าที่
กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
12.

การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษัทจัดการมีนโยบายในการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ในการทาธุรกรรมระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจัดการได้ คานึงถึงความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า เป็ นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอก นอกจากนี ้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าวได้ กระทาโดยผู้ที่ไม่สว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้ หากธุรกรรม
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการได้ ตอ่ เมื่อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นทางค้ าปกติ
เสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับลูกค้ าทัว่ ไปที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction)
แนวทางป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. ในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจสามารถ
กระทาได้
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
3. บุคคลที่มีสว่ นได้ เสียกับการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
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4. การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานจาก
กองทุนรวมต้ องอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
12.1 รายการระหว่ างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการหรือผู้จัดการ
กองทุน
รายการระหว่างกองทุนรวมกับบริ ษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทจัดการ/ผู้จัดการ
กองทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี ้
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

นโยบายการกาหนด
ราคา

ความสัมพันธ์

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.01
ตามที่ระบุใน
บริ ษัทจัดการกองทุน
สัญญา
และหนังสือชี ้ชวน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.01
ตามที่ระบุใน
สัญญา และ
หนังสือชี ้ชวน

บริ ษัทจัดการกองทุน

ความเห็น/ความ
สมเหตุสมผล
เป็ นไปตามธุรกิจปกติ
(กรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน)
เป็ นไปตามธุรกิจปกติ
(กรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน)

12.2 รายการระหว่ างกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
รายการระหว่างกองทุนรวมกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี ้
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

รายได้ ดอกเบี ้ยรับ

จานวนเงิน

นโยบายการกาหนดราคา ความสัมพันธ์

-

0.11
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ตามที่ระบุในสัญญา
และหนังสือชี ้ชวน

ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์

อัตราดอกเบี ้ยเงิน
ฝากทัว่ ไป

ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์

ความเห็น/ความ
สมเหตุสมผล
เป็ นไปตามธุรกิจปกติ
(กรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน)
เป็ นไปตามอัตราดอกเบี ้ย
เงินฝากปกติ
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ได้ แก่ คุณวราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทยผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และ
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

42

ตารางสรุ ปงบการเงินของโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แสดงดังต่ อไปนี ้
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท

2559
24 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

896,966,337

เงินฝากธนาคาร

104,275,472

ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์

37,190
21,346,500
1,022,625,499

หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

21,637,745

รวมหนี ้สิน

21,637,745

รวมสินทรัพย์สทุ ธิ

1,000,987,754

สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 1000,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ :
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ วันสิ ้นงวด (หน่วย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

1,000,000,000
1.000.000,000
987,754
1,000,987,754
10.0098
100,000,000
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดตัง้ แต่ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

2559
24 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2559
1,303,113
1,303,311
22,464
47,901
215,530
16,050
301,945
1,001,168

(13,414)
(13,414)
987,754
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดตัง้ แต่ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่ วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานให้ เป็ น
เงินสดสุทธิที่ได้ มาจาก
(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
การซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยเพิม่ ขึ ้น
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีเพิม่ ขึ ้น
เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิม่ ขึ ้น
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จาหน่าย
รายการขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นงวด
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

2559
24 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2559
987,754

(895,784,141)
(37,190)
(21,346,500)
21,637,745
(1,195,610)
13,414
(895,724,528)
1,000,000,000
1,000,000,000
104,275,472
104,275,472
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ข้ อมูลทางการเงิน
สาหรับงวดตัง้ แต่ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ ้นของทุนที่ได้ รัรบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้ จากกิจกรรมลงทุน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิทเี่ กิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายได้ จากกิจกรรมลงทุนทัง้ สิน้
มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิปลายงวด

2559
24 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2559
10.0000
0.0100
(0.0002)
0.0098
10.0098

อัตราส่วนการเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่
ระหว่างงวด
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่
ระหว่างงวด
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายเงินลงทุน
ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด*
มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่ างงวด (พันบาท)

0.10%

1,000,987,754
0.03%
0.13%
89.54%
1,000,484,708

* การซื ้อขายเงินลงทุนไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และการซื ้อขายเงินลงทุนต้ องเป็ น
รายการซื ้อหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้ จริ ง ซึง่ ไม่รวมถึงการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน หรื อการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน และ
คานวณโดยใช้ วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างงวด

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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14.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ

14.1 การวิเคราะห์ การดาเนินงานที่ผ่านมา สาหรับปี 2559
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โดยมีจานวนเงินทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 1,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ จดั ตังเป็
้ นกองทุนรวม เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก
จานวน 1,000 ล้ านบาท มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นกระทรวงการคลัง กองทุนรวมนาเงินได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกไปลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในระยะต่อไป ทังนี
้ ้ กองทุน รวมจะต้ องลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
14.1.1 ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนรวม
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม

หน่ วย : บาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

2559
24 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2559

ร้ อยละ

1,303,113
1,303,311

100%
100%

22,464
47,901
215,530
16,050
301,945
1,001,168

2%
0%
3%
17%
1%
23%
77%

(13,414)
(13,414)
987,754

(1)%
(1)%
76%
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ผลการดาเนินงานของกองทุน TFF สาหรับปี 2559 (ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 24 พฤศจิ กายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม
2559) กองทุนรวมมีรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนจานวน 1.303 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของรายได้ รวม โดยเป็ น
รายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ กองทุน TFF มีค่าใช้ จ่ายรวม 0.302 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ23 ของรายได้ รวม โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพของผู้สอบบัญชีเป็ นจานวน 0.216 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ17 ของรายได้ รวม และค่าใช้ จ่ายการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้ จ่ายนายทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่นรวมจานวน 0.086
ล้ านบาท หรื อคิดร้ อยละ 6 ของรายได้ รวม ทาให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ จานวน 1.00 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 77 ของรายได้ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กองทุน TFF มีมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 1,000.99 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ต่อ
หน่วยเท่ากับ 10.0098 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมมีอตั ราส่วนรายได้ จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ปลาย
งวดเท่ากับ ร้ อยละ 0.13 อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ย ปลายงวดเท่ากับ ร้ อยละ 0.03 และมี
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ปลายงวดงวดเท่ากับ ร้ อยละ 0.10
ฐานะการเงินของกองทุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุน TFF มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 1,022.63 ล้ านบาท สินทรัพย์สว่ นใหญ่
ประกอบด้ วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ มีมลู ค่ายุติธรรมจานวน 896.97 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 87.71 ของสินทรัพย์รวม โดย
เป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นสภาพคล่องให้ แก่กองทุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 0.02 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนรวมมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิ ณ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,000.99 ล้ านบาท โดยกองทุนรวมมีกาไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 0.99 ล้ านบาท
14.1.2 การดาเนินงานของกองทุนรวมและปั จจัยที่มีผลกระทบในอนาคต
(1) ภาพรวมการดาเนินงาน
กองทุนรวม TFF จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยในระยะแรกกองทุน
รวมมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อ สินทรัพย์อื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมาย
หลักทรัพย์ เพื่อให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานในระยะ ดังนัน้ รายได้ ของกองทุนรวมในปี 2559 มาจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับ สาหรับค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวม
ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และ อื่นๆ
(2) ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 กองทุนรวม TFF มีรายได้ เกือบทังหมดมาจากรายได้
้
ดอกเบี ้ยรับจากการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จานวน 1.30 ล้ านบาท กองทุนรวมมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นต่อสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับร้ อยละ 0.10
เมื่อคานวณเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ กองทุนรวมมีอตั ราส่วนรายได้ จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถวั เฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 0.13 และกองทุนรวมมีอตั ราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ เท่ากับร้ อย
ละ 0.03
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
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ในปี 2559 กองทุนรวม TFF ยังไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(4) ความสามารถในการชาระหนี ้
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา กองทุนรวม TFF ไม่มีการกู้ยืม
(5) สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
-

แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
แหล่งเงินทุนหลักของกองทุนรวม TFF สาหรับปี 2559 มาจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน จานวน
1,000.00 ล้ านบาท โดยเป็ นสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อกระทรวงการคลัง กองทุนรวมนาเงินดังกล่าวไปซื ้อเงิน
ลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จานวน 895.78 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีเงินสดและ
เงินฝากจานวน 104.28 ล้ านบาท
- รายจ่ายลงทุน
ในปี 2559 กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
- ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
กองทุนรวมมีแผนที่จะเพิ่มเงินทุนโดยการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ภายใน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
(6) ผลตอบแทนของกองทุน
ในปี 2559 กองทุนรวมไม่มีการจ่ายปั นผล
14.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลกระทบในอนาคต
กองทุนรวมต้ องเข้ าทาสัญญาเพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนรวม
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ น
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนรวม
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