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สาสน์ จากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท หรื อ บริ ษัทจัดการ”) ขอนาส่งรายงานประจาปี 2561 ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (“กองทุน หรื อ TFFIF”) สาหรับรอบบัญชีตงแต่
ั ้ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน
TFFIF เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานจดทะเบียนจัดตังกั
้ บสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็ นหน่วยลงทุน จานวน
100,000,000 หน่วย มูลค่าตราไว้ ของหน่วยลงทุน หน่วยละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร้ อยละ
100 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจาหน่ายแล้ ว ทังนี
้ ้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และวันที่
12 กรกฎาคม 2559 และรวมถึงมติคณะรั ฐมนตรี ในครั ง้ อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ กองทุน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริ ษัท
จัดการได้ ยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TFFIF รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและร่ างหนังสือชี ้ชวนต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และวันที่ 27 กันยายน 2561 สานักงาน
ก.ล.ต. ได้ เริ่ มนับระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการกองทุนและร่ างหนังสือชี ้
ชวนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ล่าสุดผ่านระบบการรับส่งข้ อมูลบนเว็บไชต์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จะ
ออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ ไปมีวตั ถุประสงค์หลักในการนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิในรายได้ ที่โอนจานวนร้ อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บได้ จริ งจากผู้ใช้ ทางพิเศษฉลองรัชและทาง
พิเศษบูรพาวิถี เป็ นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรั พย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง กองทุนได้ ดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็ จสิ ้นในเดือน
ตุลาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทาการ
ซื อ้ ขายในวัน ที่ 31 ตุล าคม 2561 ภายใต้ ชื่ อ ย่ อ TFFIF เมื่ อ วัน ที่ 28 สิ ง หาคม 2561 กองทุน ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวให้ เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ น
วันที่ 30 กันยายน โดยรอบระยะเวลาบัญชี แรกหลังการเปลี่ย นแปลงเริ่ มตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุด วันที่ 30
กันยายน 2561 ดังนัน้ งบการเงินของงวดบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงได้ จดั ทาสาหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TFFIF มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่ากับ 1,021.96ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่
หน่วยเท่ากับ 10.2195 บาท ในรอบระยะเวลาเก้ าเดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมี
รายได้ สทุ ธิจากการลงทุนจานวน 8.79 ล้ านบาท
TFFIF บริ หารจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการ
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ส่ วนที่ 1 การดาเนินกิจการของกองทุน
1.

ข้ อมูลกองทุน

ชื่อกองทุน

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

หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประเภทหลักทรัพย์

เงินทุนก่อนการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน : หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตรา
ไว้ หน่วยละ 10.00 บาท รวม 1,000,000,000 บาท
เงิ นทุนเสนอขายส่วนเพิ่มทุน : หน่วยลงทุน 4,470,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 10.00 บาท รวม 44,700,000,000 บาท (กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2561)

ประวัติความเป็ นมาโดยสรุป

กองทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยนาเงินที่ได้ จากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นภายใต้ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมาย เพื่อให้ กองทุนมีสภาพคล่องในการจัดหา
เงินทุนเพิม่ เติม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในระยะต่อไป

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

วัตถุประสงค์การลงทุน

ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลักซึง่ มีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อ
เป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุนทังสามารถสร้
้
างการเจริ ญเติบโตของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ ภายใต้ ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย
ระยะแรกที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นกระทรวงการคลัง บริ ษัทจัดการจะนาเงิน
และ/หรื อหลักทรัพย์ที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ แ ละ/
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วน
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เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในระยะต่อไป รวมทัง้ การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้ วย
2.

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

2.1

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

การจัดตัง้ การจัดการ และการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ิใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี ครัง้ ต่าง ๆ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับที่

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี

1.

17 พฤศจิกายน 2558

นายกรัฐมนตรี มีข้อสัง่ การด้ านเศรษฐกิจให้ กระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง พิจารณากาหนดแนวทางการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อน ามา
สนับสนุนการดาเนินนโยบายด้ านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
สาคัญของประเทศ โดยเร่งรัดการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่

2.

15 ธันวาคม 2558

3.

12 กรกฎาคม 2559

2.1 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในหลักการการจัดตังกองทุ
้
น ตามที่กระทรวงการคลัง
ได้ นาเสนอ โดยมีหลักการในการจัดตังกองทุ
้
น ดังนี ้
(ก) เพื่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น ในกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของรั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
(ข) เพื่อการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ
(ค) เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของรัฐ
(ง) เพื่อเป็ นช่องทางให้ นักลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์ สินของรัฐที่มี
คุณภาพ
(จ) เพื่ อสนับสนุน การพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็ นการเพิ่ มผลิ ต ภัณ ฑ์
ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุน
2.2 คณะรั ฐมนตรี ลงมติ แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่ อเตรี ยมการจัดตัง้ และกากับการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand
future fund) เพื่ อให้ มี อ านาจหน้ าที่ ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การจัด ตั ง้ และการ
ดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ การจัดตังกองทุ
้
นแล้ วเสร็ จ รวมทังมี
้ อานาจหน้ าที่ในการ
พิ จารณารายละเอี ยด รู ปแบบและโครงสร้ างของการด าเนิ นงานของกองทุน
พิจารณาการลงทุนและการจาหน่ ายคื นหน่ วยลงทุนของกระทรวงการคลังใน
กองทุน ตลอดจนปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน และประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย เพื่อให้ การบริ หารกองทุนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ
3.1 คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบให้ ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของ
กองทุนจากเดิ มที่ เคยได้ รับอนุมัติ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 15 ธั นวาคม
2558 โดยกาหนดให้ ในระยะแรกที่ยงั ไม่ได้ มีการระดมทุนจากนักลงทุนอื่น ๆ ให้
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุน แต่เพียงรายเดี ยว วงเงินรวม
ประมาณ 10,000 ล้ านบาท เพื่อเป็ นการจัดตัง้ กองทุน ซึ่งการลงทุนในวงเงิ น
ประมาณ 1,000 ล้ านบาท นัน้ กาหนดให้ กระทรวงการคลังจาหน่ ายคื นหน่ วย
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ลาดับที่

4.

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

30 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี
ลงทุน ประเภท ข ของกองทุนวายุภักษ์ เพื่ อน าเงิ นสดที่ ได้ รั บช าระจากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนวายุภกั ษ์ ดงั กล่าว ไปซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ส าหรั บการลงทุนในวงเงินอีกประมาณ 9,000 ล้ านบาท กระทรวงการคลังอาจ
พิจารณาลงทุนโดยใช้ เงินสดหรื อหลักทรัพย์ หรื อนาหน่วยลงทุนประเภท ก . ของ
กองทุนวายุภกั ษ์ ไปชาระราคาค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน (Pay in Kind) ได้ ตาม
ความเหมาะสม
3.2 คณะรัฐมนตรีได้ รับทราบโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีความเป็ นไปได้ ที่กองทุนจะ
เข้ าลงทุน ซึ่งรวมถึงโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีอยู่เดิมของกรมทางหลวง (ทล.)
จานวน 2 โครงการ คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้ าน
ฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบโครงสร้ างและรูปแบบของกองทุน เพื่อการระดมทุนของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) หลักการและเงื่อนไขข้ อกาหนดหลักของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ การลงทุนของกระทรวงการคลังในกองทุน และมาตรการ
ในการสร้ างแรงจูงใจในการนาโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานของ กทพ .มาระดมทุนผ่าน
กองทุน ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ กระทรวงคมนาคม กทพ. ร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลังเร่งจัดทาร่างสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ รวมทังรายละเอี
้
ยด
ด้ านอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ แล้ วเสร็ จ และให้ ภาครั ฐร่ วมถื อหน่ วยลงทุนด้ วยในระดับที่
เหมาะสม เพื่อให้ กองทุนมีความมัน่ คงและสร้ างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน

ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงหลักการในการจัดตังกองทุ
้
นดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนนี ้จึงจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ าง
ผลตอบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม โดยระยะแรกที่ มี ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั ง้ หมดเป็ น
กระทรวงการคลัง บริ ษัทจัดการจะนาเงินและ/หรื อหลักทรัพย์ที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และ/
หรื อทรัพย์สินอื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในระยะต่อไป รวมทัง้ การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้ วย โดยทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวอาจจะเป็ น
ทรั พ ย์ สิน ของหน่ว ยงานเจ้ า ของโครงการที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุบัน และที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต ซึ่ง ต้ อ งมี ศัก ยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน และเพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระยะยาว
ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมในโครงการจั ดการกองทุนและหนังสือชีช้ วนต่อไป หรื อที่อาจ
กาหนดโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในปี 2561 กองทุนยังไม่ได้ มีการระดมทุนจากนักลงทุนอื่นๆ กระทรวงการคลัง จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนแต่
เพียงรายเดียว มีเงินทุนจดทะเบียนจัดตัง้ 1,000,000,000 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการได้ ยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและร่ างหนังสือชีช้ วน ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
การเสนอขายหน่วยส่วนเพิ่มทุน ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพิ่ม
เงินทุนโดยการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไป เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตามเจตนารมณ์ที่ตงไว้
ั ้ ทรัพย์สินกิจการโครงการพื ้นฐานที่บริ ษัทจัดการจะลงทุน ได้ แก่ สิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ นรายได้ ที่
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เกิดจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ที่กองทุนจะ
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
นโยบายและวิธีการจ่ ายปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
การจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถกระทาได้ เป็ นครัง้ คราวในรู ปของเงินปั นผลและเงินคืนเงินลงทุนจากการ
ลดทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และตามที่กระทาได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอ
(ก)

เพื่อปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอในปี
นัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วันนับแต่
วันสิ ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่กรณี
เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ อง
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมาย
หลักทรัพย์
“กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว” หมายถึงกาไรสุทธิของกองทุนที่ทาการปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(1) การหั ก ก าไรที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ (Unrealized Gain) จากการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน รวมทังการปรั
้
บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุน
(2) การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อซ่อมแซม บารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของกองทุน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วน หรื อที่
บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(3) การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กาหนด
ไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(4) การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประเภทที่ให้ สทิ ธิใน
การได้ รับประโยชน์ ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก (ถ้ ามี)
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
(Unrealized Loss) เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (2) (3) และ (4) ข้ างต้ นได้
ในจ านวนไม่เกิ น กว่าผลลัพ ธ์ ของจานวนเงิ น ที่มีภาระตามข้ อ (2) และ (3) ข้ า งต้ น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

(ข)

ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
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(ค)

ในกรณีที่ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยูจ่ ากการคานวณกาไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงิน
ปั นผล

ในกรณีที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์หรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ปั น ผลของกองทุน ในอนาคต บริ ษั ท จัด การจะปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามนัน้ ในกรณี ดัง กล่า ว ถื อ ว่า บริ ษั ท จัด การ
ดาเนินการโดยได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
เงื่อนไขของการจ่ ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี บัญชี หากเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วย
ลงทุนระหว่างปี บัญชีนนั ้ มีมูลค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างปี บัญชีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในครั ง้ นัน้ และให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดถัดไป ตาม
เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้ โดยกองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
วิธีการจ่ ายปั นผล
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วันนับแต่สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้ องหรื อรอบการ
จ่ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ หากในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงิน
ปั นผลที่จะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี ้
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(ข) ปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
(ค) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเท่านันที
้ ่มีสทิ ธิได้ รับ
เงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุน รายใดไม่ใช้ สิท ธิ ขอรั บ เงิ น ปั น ผลจานวนใดภายในอายุค วามใช้ สิท ธิ เ รี ย กร้ องตามที่
กฎหมายกาหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุน
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การคืนเงินลงทุน
นอกเหนือจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิได้ รับ
เงิ นคืนเงิ นลงทุนจากการลดทุน ในกรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกิ นกว่าที่กองทุนมีความจาเป็ นต้ องใช้ และ
กองทุนลดทุนจดทะเบียน แต่ทงนี
ั ้ ้ จะไม่มีการลดส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อคืนเงินลงทุนในส่วนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุน
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พัฒนาการที่สาคัญของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้

2.3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย เป็ นกองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานซึ่ ง เป็ นกองทุน ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวของกองทุนมีหนังสือถึง
บริ ษัทจัดการเพื่อแจ้ งให้ ความเห็นชอบการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

บริ ษัทจัดการได้ ยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและร่ า ง
หนังสือชี ้ชวน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”)

วันที่ 27 กันยายน 2561

สานักงาน ก.ล.ต. รับร่ างหนังสือชี ้ชวนและรายละเอียดโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติม
และเริ่ มนับระยะเวลาการเผยแพร่ ข้อมูลร่ างหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุด (Cooling Period)

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์ สินหรือของผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่
โครงสร้ างกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยก่อนการเสนอขายหน่วยเพิม่ ทุน
กระทรวงการคลัง
100 %
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย*
* กองทุนได้ ยื่นคาขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนและร่างหนังสือชี ้ชวน ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และสานักงาน ก.ล.ต. รับร่างหนังสือชี ้ชวนและ
รายละเอียดโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติมและเริ่มนับระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูลร่างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
ของกองทุน รวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุด
(Cooling Period) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

8

รายงานประจาปี 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วย
เพียงรายเดียว ร้ อยละ 100 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนและออกจาหน่าย
เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนได้ ลงทุนในหลักทรั พย์ และ/หรื อ
ทรั พย์ สินอื่นตามที่ประกาศกาหนด และเมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติม การทาธุรกรรมเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างกองทุนและกระทรวงการคลัง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงการคลัง จะ
กระทาภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อข้ อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์
2.4

ทรัพย์ สินของกองทุน
2.4.1 ทรัพย์สนิ ของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ณ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภททรัพย์สิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
รวมมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จานวนหน่วยลงทุน
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สิน
(ล้ านบาท)
879.68
118.99
2.30
0.12
149.41
1,150.50
(128.54)
1,021.96

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
86.08
11.64
0.23
0.01
14.62
(12.58)
100.00

100,000,000 หน่วย
10.2195 บาท

2.4.2 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน
กองทุนนาเงินทุนเริ่ มแรกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ หลักทรั พย์ และ/หรื อทรัพย์สินอื่นภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้

มูลค่าที่ตราไว้ (ล้ าน
บาท)
878.90

มูลค่ายุตธิ รรม
(ล้ านบาท)
879.68

กองทุนจะต้ องเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิด
เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทุน กองทุนจะลงทุนในทรั พย์ สินกิจการ
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โครงสร้ างพื ้นฐานใด บริ ษัทจัดการจะเพิ่มเงินทุนโดยระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไป เพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานโดยทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวอาจจะเป็ นทรัพย์สนิ ของหน่วยงานเจ้ าของโครงการที่
มีอยู่ในปั จจุบันและที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ทัง้ นี ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวนต่อไป หรื อที่อาจกาหนดโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในระยะยาว TFFIF จะมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลัก ซึง่ กิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินดังกล่าวต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ แก่ประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ
ก.ต.ท. กาหนด
ทังนี
้ ้ กองทุนได้ ยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและร่ างหนังสือชีช้ วน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน
ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพิ่มเงินทุนโดยการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไป เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมทุน
ไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ นรายได้ ที่เกิดจากเส้ นทางในปั จจุบั น
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อันได้ แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ที่กองทุนจะเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก
2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วันที่ 1
มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายหรื อการโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีการจาหน่ายหรื อการโอนทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
2.5

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน

ในระยะแรกที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นกระทรวงการคลัง กองทุนจัดหาผลประโยชน์โดยการนาเงินที่ได้ จากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานในระยะต่อไป รวมทังการจั
้
ดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้ วย
ทังนี
้ ้ กองทุนจะต้ องลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครัง้ แรก หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ น
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทุน ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะจากัดเฉพาะการให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการเท่านัน้ โดย
กองทุนจะไม่ได้ ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินอื่น โดย
หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นอาจจะเป็ นหลักทรัพย์ เงินฝาก หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน ความ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
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เสี่ยงของกองทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการ ก.ต.ท. กาหนด
ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพิ่มเงินทุนโดยการระดมเงินทุนจากผู้
ลงทุนทัว่ ไป เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ น
รายได้ ที่เกิดจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อันได้ แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
ที่กองทุนจะเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
2.6

ข้ อมูลเกี่ยวกับการกู้ยมื เงินของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุน

2.7

การประเมิน/สอบทานมูลค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน

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

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรม
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกองทุนยังไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

4.

ปั จจัยความเสี่ยง
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกองทุนยังไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

กองทุน ไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชันอนุ
้ ญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มีนยั สาคัญและเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับ กองทุน ที่ ผ้ ูจัดการกองทุน เชื่ อ ว่า จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อ ธุ ร กิ จ สถานะการเงิ น ผลการ
ดาเนินงาน และแนวโน้ มการดาเนินการในอนาคต
6.

ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการดูแลกิจการที่ดี
7.

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็ นผู้ออก

7.1

หน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนเป็ นผู้ออก
ข้ อมูลหน่ วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จานวนเงินทุนของโครงการ
:
1,000,000,000 บาท
จานวนหน่วยลงทุน
:
100,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน
:
10 บาท
ราคาเสนอขายครัง้ แรกต่อหน่วยลงทุน :
10 บาท
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยลงทุน
:
10.2195 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

7.2

ข้ อมูลผู้ถอื หน่ วย
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก ที่ปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี ้
ลาดับที่
1

รายชื่อ
กระทรวงการคลัง
รวม

จานวนหน่วยลงทุน
100,000,000
100,000,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
7.3 การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน
1) นโยบายการจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอ
(ก)

เพื่อปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอใน
ปี นันๆ
้ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วัน
นับแต่วนั สิ ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจาเป็ น
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
“กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว” หมายถึงกาไรสุทธิของกองทุนที่ทาการปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(1)

การหักกาไรที่ยังไม่เกิ ดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน รวมทังการปรั
้
บปรุงด้ วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุน
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(2)

การหัก ด้ ว ยเงิ น สารองที่ กัน ไว้ เ พื่ อ ซ่อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานของกองทุน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือ
ชี ้ชวน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า

(3)

การหักด้ วยเงิ นสารองที่กันไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนีเ้ งิ นกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงิ นที่
กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า

(4)

การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประเภทที่ให้ สิทธิ
ในการได้ รับประโยชน์ ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก (ถ้ ามี)

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
(Unrealized Loss) เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (2) (3) และ (4) ข้ างต้ นได้
ในจ านวนไม่เกิ น กว่าผลลัพ ธ์ ของจานวนเงิ น ที่มีภาระตามข้ อ (2) และ (3) ข้ า งต้ น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(ข)

ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้

(ค)

ในกรณี ที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงิ นปั นผล บริ ษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปั นผล

ในกรณี ที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรั พย์หรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ ใด ๆ ที่เกี่ ยวกับการ
จ่ายเงินปั นผลของกองทุน ในอนาคต บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้ ในกรณี ดงั กล่าว ถื อว่าบริ ษัท
จัดการดาเนินการโดยได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
2) เงื่อนไขของการจ่ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี บัญชี หากเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วย
ลงทุนระหว่างปี บัญชีนัน้ มีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างปี บัญชีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ และให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดถัดไป ตาม
เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้ โดยกองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
3) วิธีการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วันนับแต่สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้ องหรื อรอบ
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลที่ เกี่ ยวข้ อ ง หรื อ ในกรณี การจ่ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาล ภายใน 90 วัน นับ แต่วัน สิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ หากในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และ
อัตราเงินปั นผลที่จะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี ้
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(ก)

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

(ข)

ปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ

(ค)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเท่านันที
้ ่มีสทิ ธิ
ได้ รับเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้ สิทธิ ขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามที่
กฎหมายกาหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุน
4) ข้ อจากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดเรื่ องข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด หรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษัทจัดการ
จะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนนันหรื
้ อผู้ลงทุนต่างด้ าว
นัน้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิ นกว่าอัตราส่วนที่กาหนด เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ได้ รับยกเว้ นตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราที่กาหนดไว้ จะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ทังนี
้ ้ จะยกเงิน
ปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
้
บทราบและยินยอมให้ ดาเนินการ
แล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดาเนินการยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน เงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวจะถูกแยกออกจากทรั พย์สินอื่นของกองทุน และไม่นามารวมคานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของ
กองทุน เว้ นแต่หรื อจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน
ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกัน หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวที่ถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกลุ่มบุคคล
เดียวกันในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดนั น้ ให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ กรณีที่ ก.ล.ต.สานักงาน
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องได้ แก้ ไข เปลีย่ นแปลง ประกาศ สัง่ การ หรื อ
เห็นชอบเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
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5) การคืนเงินลงทุน
นอกเหนือจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับตามอัตราส่วนการถือหน่ว ยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิ
ได้ รับเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินกว่าที่กองทุนมีความจาเป็ นต้ องใช้
และกองทุนลดทุนจดทะเบียน แต่ทงนี
ั ้ ้ จะไม่มีการลดส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อคืนเงินลงทุนในส่วนดังกล่าว
6) ประวัติการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนไม่มีการจ่ายปั นผล สาหรับผลประกอบการ ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2561
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
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 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)
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(2) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1

รายชื่อ
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย

จานวนที่ถือ (หุ้น)
19,999,986

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
99.99%

(3) คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้ วย 8 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8

นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
นายธวัช อยู่ยอด
นางดนุชา ยินดีพิธ
นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
นายลวรณ แสงสนิท
นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์
นายสุรพล โอภาสเสถียร
นางชวินดา หาญรัตนกูล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ

(4) คณะบริ หารจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
1.
2.
3.

รายชื่อ
นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตังเจริ
้ ญ
นายวีระ วุฒคิ งศิริกลู

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานจัดการลงทุน

4.
5.
6.

น.ส. หัสวรา แสงรุ จิ
น.ส.ดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาววรวรรณี ตังศิ
้ ริกศุ ลวงศ์

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

(5) บุค ลากรและผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2561 มีดงั นี ้
1. ชวินดา หาญรัตนกูล, CFP
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2. ไพรัช มิคะเสน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ประสบการณ์การทางานในสายงานการเงินและการ
บริ หารจัดการกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน 21 ปี

3. กฤษณ์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ประสบการณ์การทางานในสายงานการเงินและการ
บริ หารจัดการกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน 15 ปี

4. นายภควัต เมธีไตรรัตน์

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ประสบการณ์ทางานในสายงานการเงินและการบริ หาร
จัดการกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ 9 ปี

8.1.2.2 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 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)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

17

รายงานประจาปี 2561
(2) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
รายชื่อ
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)/1
ธนาคารออมสิน
กระทรวงการคลัง
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
บริ ษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
นายประทักษ์ สุมงคลธนกุล
MISS JUI-TING CHANG
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
บริ ษัท เศรณี โฮลดิ ้งส์ จากัด
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ที่มา :
/1

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
24.98%
24.943%
15.922%
3.122%
2.785%
2.142%
1.309%
1.194%
1.162%
1.054%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยาน 2561
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนที่ถือ
(หุ้น)
31,357,850
31,332,781
20,000,000
3,922,000
3,498,300
2,691,915
1,644,900
1,500,270
1,459.330
1,323,900

จานวนที่ถือ (หุ้น)

นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
นายทอมมี่ เตชะอุบล
นายเบน เตชะอุบล
นายสาเริ ง มนูญผล
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
น.ส.อัจจิมา ภาคานาม
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
ที่มา :

604,490,326
407,475,000
287,472,500
249,653,400
215,617,414
215,435,554
200,936,022
153,061,800
120,000,000
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%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(3) คณะกรรมการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1
2

ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ดร.โชคชัย อักษรนันท์

ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3
4
5

นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

6
7
8

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ดร. บุญลือ ประเสริ ฐโสภา
ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

9 นายพชร ยุตธิ รรมดารง
10 นางสาวประภา ปูรณโชติ
11 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
12 นายนาพร ยมนา
13 นายเทอดธรรม สุวชิ าวรพันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการด้ านการกากับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(4) คณะบริ หารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นายชาคริ ต พืชพันธุ์
นางรจิตพร มนะเวส
นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
นายกิตติคม สุทธิวงศ์

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

(5) บุค ลากรและผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2561 มีดงั นี ้
1. นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ประสบการณ์การทางานในสายการเงินและ
อสังหาริ มทรัพย์ 27 ปี
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8.1.3 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน
ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามข้ อผูกพันและโครงการจัดการกองทุน ทังนี
้ ้ สิทธิ
และภาระผูกพันของบริ ษัทจัดการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

สิทธิของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีอานาจโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยมีสทิ ธิประการที่สาคัญ
ดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิ ในการบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนังสือชี ช้ วน กฎหมายหลักทรั พย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริ ษัทจัดการ
เป็ นหรื อ จะเข้ าเป็ นคู่สัญ ญา รวมถึ ง ปฏิ บัติ ต ามบทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา 125 แห่ ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์
(2) สิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และหักค่าใช้ จ่ายจากกองทุน ตามข้ อกาหนด
ในโครงการจัดการกองทุน
(3) สิทธิในการขอคาปรึกษาและคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การลงทุน ของกองทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน ตลอดจนการบริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
(4) สิทธิในการแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
ในคณะกรรมการที่ปรึ กษา
การลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมาย
หลักทรัพย์
(5) สิทธิในการเสนอเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนแก่คณะกรรมการที่ปรึ กษา
การลงทุน เพื่อให้ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตัดสิน พิจารณา หรื อวินิจฉัย
(6) สิทธิและอานาจในการเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และใช้ สิทธิหรื อดาเนินการ
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ รวมทังใช้
้ ดลุ ยพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิด
นัดที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตามที่เห็นสมควร
(7) สิทธิและอานาจในการดาเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้ าผูกพันในธุรกรรมใด ๆ ในนาม
ของกองทุน ภายใต้ ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และกฎหมายหลักทรัพย์
(8) สิทธิในการปฏิเสธคาขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนันไม่
้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของโครงการจัดการกองทุนและ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อหากการอนุมตั ิการโอนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวจะทาให้ สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนหรื อกฎหมายหลักทรัพย์
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(9) สิทธิในการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนในกรณีใด ๆ ที่ต้องมีการ
ปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(10) สิทธิในการเสนอชื่อผู้แทนของบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ าเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการบริ ษัท คณะบริ หาร หรื อคณะทางานอื่นในทานองเดียวกันของบริ ษัทหรื อองค์กร
ใดที่เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงิ นแก่กองทุน (หากมี) ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน รวมถึงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อเสนอแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
แทนที่
บุคคลดังกล่าว
(11) สิทธิและอานาจอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการใด ๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการ
บริ หารจัดการกองทุน และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่ก ระทบ
ต่อสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
(ข)

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลบริ หารจัดการกองทุนรวมถึงการลงทุน
ทรัพย์สนิ และหนี ้สินของกองทุน ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุน ข้ อ ผูก พัน ระหว่างผู้ถือ หน่ว ยลงทุน กับบริ ษัท จัด การ มติ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน หนัง สือชี ช้ วน
กฎหมายหลักทรัพย์ ข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หาร
จัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา โดยบริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการมี
หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) การบริ หารจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุนบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
(1.2) จัด ให้ มี ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ โครงการจัด การกองทุน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวน ที่มีสาระไม่ตา่ งจากข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ โครงการจั ด การกองทุ น สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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(1.3) จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ ล่าสุดต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงลักษณะของกองทุน บริ ษัทจัดการ
ต้ องดาเนินการให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.4) แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
หลัก เกณฑ์ ที่ ร ะบุไว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน และด าเนิ น การให้ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์
(1.5) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชีช้ วน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชีช้ วน) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1.5.1)

บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้
ลงทุน ด้ วยวิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน
โดยร่ างหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลือ่ น

(1.5.2)

บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือชีช้ วนที่มีสาระสาคัญไม่ต่างจากฉบับร่ าง
ให้ แ ก่ ส านัก งาน ก.ล.ต. ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 วัน ท าการก่ อ นการเริ่ ม จัด ส่ง หรื อ
แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวผ่านระบบ
เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual Fund Report and
Prospectus System (MRAP))

(1.5.3)

บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผ้ ูลงทุนที่สนใจจะ
ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้ องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ูลงทุนจะ
ศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อ
รวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ างหนังสือชีช้ วนตามข้ อ (1.5.1) ต้ องไม่น้อย
กว่า 14 วัน

(1.6) ดาเนินการเพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการ
จัดการกองทุน และ/หรื อดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหลักทรัพย์
กาหนด
(1.7) จ่ายเงินปั นผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเป็
้ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.8) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนดเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุนตามที่กฎหมายกาหนด
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(1.9) ดาเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพัน และกฎหมาย
หลักทรัพย์
(1.10) ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1.10.1) ในการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนโดยการโฆษณา บริ ษั ท
จัดการต้ องให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและไม่มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด และ
การโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
(1.10.2) หากบริ ษัทจัดการประสงค์ จะแต่งตัง้ บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทา
หน้ าที่ในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้ อ งไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ผู้ที่ จ ะจ าหน่ า ย จ่ า ย โอน ให้ เ ช่ า หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ น
ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนจะลงทุนในลั กษณะของการเป็ น
กลุม่ บุคคลเดียวกัน
(1.10.3) บริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มี
การกระจายข้ อมูล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายส่ ว นเพิ่ ม ทุ น ต่ อ ประชาชนอย่ า ง
แพร่หลาย
(1.10.4) ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ในกรณี ที่ ป รากฏ
ข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น หรื อเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
(1.10.5) ดาเนินการขออนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. และขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.10.6) ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ วา่ การถือหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนของ
กองทุน ไม่ เ กิ น สัด ส่ว นที่ บัง คับ ใช้ ซึ่ ง ก าหนดโดยกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน
(1.11) จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ่ ระบบงานที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารและจัดการกองทุนอย่างน้ อย
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1.11.1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุน ให้ มี
ความรู้ ความสามารถที่ เ หมาะสมกับ การบริ ห ารและจัด การกองทุน และ
ดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ ว่าบุคลากรที่แต่งตังดั
้ งกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมเพื่อบริ หารและจัดการกองทุน
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(1.11.2) การวิ เ คราะห์ แ ละศึก ษาความเป็ นไปได้ ข องการจัด ตัง้ และจัดการกองทุน
รวมทั ง้ การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดตัง้
และจัด การกองทุน และทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ถูก ต้ อ ง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
(1.11.3) การก ากับ ดูแ ลบริ ห ารและจัด การความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.12) ในการจัดการทรัพย์สินบริ ษัทจัดการจะดาเนินการและควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไป
ตามสาระสาคัญ ที่ ได้ ร ะบุไว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน และบริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี
ข้ อกาหนดในเอกสารสัญญาที่เข้ าทาหรื อจะเข้ าทาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อให้ ผ้ ูเช่า ผู้รับสิทธิ ผ้ ูรั บจ้ าง หรื อบุคคลที่จัดหาผลประโยชน์ ใ น
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลต่อ
บริ ษัทจัดการโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลีย่ นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(1.13) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนจะไม่ประกอบ
กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์สินกิ จการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ ูอื่นดาเนินการเท่านัน้ และบริ ษัทจัดการต้ อ ง
ดาเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.14) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะได้ มา และการประเมิ น
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้
ระหว่างกองทุนและหน่วยงานเจ้ าของโครงการ รวมทังการประเมิ
้
นค่าทรัพย์สินดังกล่าว
ในครัง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
(1.15) การได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
โครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.16) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอานาจให้ บคุ คล
อื่นใดจัดการกองทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุน
เฉพาะในส่ว นที่ เ กี่ ย วกับ การลงทุน และการจัด หาผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิน อื่ น ที่ มิ ใ ช่
ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน และการปฏิ บัติ ก ารด้ า นงานสนับ สนุน ทัง้ นี ้ การ
มอบหมายดังกล่าว (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(1.17) ตรวจสอบการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ในส่วนที่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่
จะโอนไปให้ กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่างกองทุน
และหน่วยงานเจ้ าของโครงการ รวมทังต้
้ องกาหนดเงื่อนไขตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิ ในรายได้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทุนและมีลกั ษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
(1.18) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคต หรื อสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
(1.18.1) บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่เป็ นคู่สญ
ั ญา
จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ที่บริ ษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้ า
ตรวจสอบหรื อสอบยันความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุน
ได้ รับตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพื่อใช้ ในการติดตามและตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
(1.18.2) บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุนได้ รับอย่างสม่าเสมอ และหากพบความผิดพลาด
หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ อ าจท าให้ ก องทุน ไม่ได้ รั บ ส่วนแบ่ง รายได้ ที่ ถูก ต้ อ งหรื อ
ครบถ้ วนตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ บริ ษั ท จั ด การต้ อง
ด าเนิ น การหรื อ มอบหมายให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญดาเนิน การให้ ห น่วยงานเจ้ าของ
โครงการที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
(1.19) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่
เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง
หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ ดาเนินการ
อื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ
(1.20) ด าเนิ น การอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามและบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
บริ ษัทจัดการ แต่ทงนี
ั ้ ้ การดาเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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(2) การลงทุน
(2.1) เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่
จดทะเบียนกองทุน หรื อระยะเวลาอื่นใดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ นมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน และจะต้ องดารงมูลค่า
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี นับแต่ปีที่เริ่ มมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (เว้ นแต่ในกรณีที่
เป็ นรอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุน หรื อกรณีอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
(2.2) นาเงิ นที่ได้ จากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนไปลงทุนในทรั พย์สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ภายใน 6 เดือนนับ
แต่ วัน ปิ ดการเสนอขายหน่ว ยลงทุน ดัง กล่า ว หรื อ ระยะเวลาอื่ น ใดตามที่ ก าหนดใน
กฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชาระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริ ษัทจัดการอาจนาเงินที่กนั ไว้ สาหรับการชาระราคาในคราวถัด ๆ ไป มารวมคานวณ
เป็ นมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในกรณีนี ้ได้
(2.3) ดาเนินการให้ กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
ด าเนิ น การให้ ก ารลงทุน ของกองทุน ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ดัง กล่า วเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดไว้
ทังนี
้ ้ ในระยะแรกของการจัดตังกองทุ
้
น หรื อในกรณีที่กองทุนยังไม่ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเบื ้องต้ นบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยลงทุน
ของกองทุนวายุภกั ษ์ หนึง่ และ/หรื อเงินฝากก่อน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเพิ่มทุนครัง้ อื่นๆ ซึง่
มีนกั ลงทุนทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเสร็ จเรี ยบร้ อย บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลัก
(3) การเรี ยกเก็บและชาระเงินของกองทุน
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอื่น
ใดจากกองทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
(4) การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริ หารจัดการกองทุน
(4.1) จัดให้ มีการแต่งตังบุ
้ คลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ และ
ได้ รั บ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สานัก งาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการ
กองทุนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน
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รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ใ ช้ บัง คับ กับ บริ ษั ท จัด การ และปฏิ บัติ ห น้ าที่ โ ดยยึ ด มั่น ใน
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตังและการสิ
้
้นสุดการแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทุน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลักทรั พย์ รวมทัง้ เปิ ดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มี
การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการเปลีย่ นแปลง
(4.2) แต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้ อย 1 คณะเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการจัดการ
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน และแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าแทนที่กรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนแทนที่กรรมการที่วา่ งลง ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุน หนังสือชี ้ชวน และกฎหมายหลักทรัพย์
(4.3) แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกองทุนเพื่อทาหน้ าที่ตดั สิน พิจารณา หรื อวินิจฉัยเรื่ องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนที่ได้ รับการเสนอโดยบริ ษัทจัดการ และแต่งตัง้
บุคคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการบริ หารกองทุนแทนที่กรรมการที่ว่างลง ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุน หนังสือชีช้ วน
และกฎหมายหลักทรัพย์
(4.4) แต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ แ ละเปลี่ ย นตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โ ดยการแต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติ ให้ แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ ซึ่ง
มี คุณ สมบัติต ามที่ กฎหมายหลักทรั พย์ กาหนดและเป็ นไปตามข้ อ กาหนดที่ ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน
(4.5) แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนรายใหม่ ซึ่ง
มี คุณ สมบัติ ตามที่ก ฎหมายหลักทรั พย์ กาหนด และแจ้ ง หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องถึงการ
แต่งตัง้ นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนายทะเบียนให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้
ถือหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
(4.6) แต่งตังนิ
้ ติบคุ คลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้ประเมินค่า ซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์
(4.7) แต่งตังที
้ ่ปรึ กษา (ถ้ ามี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัทจัด การ และ/หรื อของ
กองทุน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่
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ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็ นต้ น
(4.8) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชี ที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ และเปลีย่ นตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(4.9) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระ
บัญชีเสร็ จสิ ้นเมื่อมีการเลิกกองทุน
(4.10) จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ขาย
หน่วยลงทุนหรื อให้ คาแนะนากับผู้ลงทุนรายย่อย
(5) หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(5.1) จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วย
ลงทุนเป็ นกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(5.2) จั ด ให้ มี ก ารยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน
(5.3) ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุน
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมายหลักทรัพย์นนั ้ หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันและโครงการจัดการกองทุน
แล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อโครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า
(5.4) เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนด
ไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และ
กฎหมายหลักทรัพย์
(5.5) ในการขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การต้ อ งแสดงข้ อ มูล เพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถื อหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการและ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลง
มติในเรื่ องดังกล่าว
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(5.6) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึ ง (แต่ไม่จ ากัด เพี ย ง) ความสมเหตุสมผลของการประเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน และในเรื่ องที่จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(5.7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและ
บุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ
(5.8) ด าเนิ น การก ากับ ดูแ ลและตรวจสอบให้ บุค ลากรของบริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ง านตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณ
้
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(5.9) อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(5.10) จัดทาบัญชี และเก็ บทรั พย์ สินของกองทุนโดยแยกไว้ ต่างหากจากทรั พย์ สินของบริ ษัท
จัดการ และนาทรัพย์สนิ ของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สนิ ของกองทุน
ไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5.11) จัดทาและจัดเก็ บบัญชี และบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
(5.12) จัด ให้ มีท ะเบีย นผู้ถือ หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธี การที่ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์
(5.13) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(5.14) จัดให้ มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(5.15) จัดทางบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนาส่ง
งบการเงินต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
(5.16) จัดทารายงานประจาปี ของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ทกุ
รอบระยะเวลาสิ น้ สุด รอบระยะเวลาบัญ ชี ข องกองทุน และส่ง ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน
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(5.17) รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง
(5.18) จัดทา จัดให้ มีการทา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
(5.19) ติดตาม ดาเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุน และที่ปรึกษา ตามสัญญาแต่งตังที
้ ่เกี่ยวข้ อง
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้ าที่และความรั บผิดชอบของบุคคลดังกล่า ว
ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรั พย์ รวมถึงดาเนินการ
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ
(5.20) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(5.21) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครัง้ อื่น ๆ ซึ่งมี
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการ
จัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การหรื อ โครงการจัด การกองทุน ขัด หรื อ แย้ ง กับ หลัก เกณฑ์ ใ นกฎหมาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าว หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์นนั ้ ให้ ถือ
ว่าบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อ
โครงการจัดการกองทุนแล้ ว
8.1.4 จานวนพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
รายละเอียดบุคลากรและผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี ้
หน่ วยงาน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)

8.2

จานวนบุคลากร
ฝ่ ายกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
บุคคลากร จานวน 17 คน
ฝ่ ายกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
บุคคลากร จานวน 20 คน

ผู้รับผิดชอบหลัก
นายไพรัช มิคะเสน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ผู้บริหารทรัพย์ สิน
-ไม่มี-
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8.3

ผู้ดูแลผลประโยชน์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุน
8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ :

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

อาคารธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่ ชัน้ 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์
บูรณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-470-3655 ,
02-4703201 โทรสาร 0-2470-1995-7

8.3.2 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ข)

ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนของบริ ษัท จัดการอย่างเคร่ งครัดด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม ตลอดจนระมัด ระวัง ดูแ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ดัง เช่ น ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ ดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน

(ค)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกับบริ ษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังปวง
้

(ง)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝากไว้ ในบัญชีเงินฝากที่เปิ ดไว้ ที่
ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุน และ/หรื อบัญชีทรัพย์สินหรื อบัญชีกองทุนสาหรับการรับ
โอนหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ตามแบบซึง่ บริ ษัทจัดการกาหนด เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต.
และให้ การสนับสนุนการจัดตังและการจดทะเบี
้
ยนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน และการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับสานักงาน ก.ล.ต.

(จ)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึง่ ได้ ฝ ากไว้ ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์
(Escrow Account) และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีรับฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account) เข้ าฝากในบัญชีดงั กล่าวแล้ ว ทังนี
้ ้ ตามแบบซึ่งบริ ษัท
จัดการกาหนดเพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุนการจดทะเบียน
เพิ่มทุนเพิ่มเติมกับสานักงาน ก.ล.ต.

(ฉ)

กากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการ
จัดการกองทุน ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริ ษัท
จัดการมิได้ ปฏิบตั ิตาม ให้ แจ้ งสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว
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(ช)

จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการ หรื องดเว้ น
กระทาการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ โดย
ทังนี
้ ้ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(ซ)

รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้

(ฌ) ควบคุม และติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทุน เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ใน
รายได้
(ญ) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
(ฎ)

รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเพิ่ม หรื อเพิ่มทุนจากบริ ษัทจัดการเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(ฏ)

รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูล ค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ แล้ วตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคม และ/หรื อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อโครงการจัดการกองทุนกาหนดไว้

(ฐ)

ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าชดเชย
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่
จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของ
กองทุนได้

(ฑ)

ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถเยี่ ย งผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(ฒ) พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุน ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึง่ ร้ อยล้ านบาท) แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้ รับ
การแต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุน) (ถ้ ามี)
(ณ) พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งมีมูลค่าของ
สัญญามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาท) แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้
เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุน และกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ โดยค านึง ถึ ง ความเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึง่ ได้ รับการแต่งตัง้ โดยค่าใช้ จ่ายของกองทุน)
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(ด)

ให้ ความเห็นชอบในการที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ ้นกับทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

(ต)

พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่า ในขณะนันการรั
้
บชาระหนี ้
ดัง กล่า วเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน มากกว่าการถื อ หรื อมี ไว้ ซึ่งตราสารแห่ง หนี ห้ รื อสิทธิ
เรี ยกร้ องนัน้

(ถ)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรื อการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อเมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน

(ท)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่ องที่ต้องได้ รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ธ)

แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะ
การเงิ น และผลการด าเนิ น งานของกองทุน ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่า นมา หรื อ ตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์กาหนด

(น)

พิจารณาให้ ความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อผูกพันกระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญหรื อไม่

(บ)

ให้ ความเห็นชอบการทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ป)

ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อข้ อกาหนดของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่กรณี)

(ผ)

ชาระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อเงินลดทุนของกองทุน และ/หรื อชาระผลประโยชน์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังช
้ าระเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ แก่
เจ้ าหนี ้ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ

(ฝ)

ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานันจะ
้
เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เ องหรื อ ประโยชน์ ข องผู้อื่ น เว้ น แต่ เ ป็ นการเรี ย ก
ค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรม
และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบ
ข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน

(พ)

ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการขอมติ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้
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(ฟ)

ใ นก รณี ที่ มี ก า รเ ลิ ก ก อ ง ทุ น หน้ า ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประ โย ช น์ จ ะ สิ น้ สุ ด เ มื่ อ ผู้ ช า ระ บั ญ ชี ได้
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2) ดูแลตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการ
หรื องดเว้ นกระทาการตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชกั ช้ า และ
(3) จ่ายเงิน และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นเฉลีย่ คืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู้ชาระบัญชี

(ภ)

มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ เพื่อยุติการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน ตามเงื่อนไขที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(ม)

มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ย)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ และกฎหมายหลั กทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(ร)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครัง้ อื่น ๆ ซึ่งมีประชาชน
ทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน

* การพิ จ ารณาเห็ น ชอบหรื อ ไม่เ ห็ น ชอบตามข้ อ (ฒ) และข้ อ (ณ) ข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งจัด ท า
รายละเอียด เสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยให้ เวลาไม่
น้ อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ในการฟ้ องร้ องและบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงได้
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เป็ นไปตามข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มี นยั สาคัญ และไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไปได้ ให้ บริ ษัท
จัดการมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้
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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 ระหว่างอายุของกองทุน
2. ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
3. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรื อธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรื อในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
4. ในกรณีที่ผ้ 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 ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขในโครงการจัด การกองทุน ที่ ส าคัญ อัน เนื่ อ งมาจากการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรั พย์ หรื อกรณี อื่นใดอันมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
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
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ 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 ดัง กล่า 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 รั บ อนุญ าตจากส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท จัด การจะแต่ง ตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
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8. เมื่ อ มี ผ้ ูใ ดเสนอหรื อ ยื่ น ค าร้ องต่ อ ศาลหรื อ หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ องในส่ว นที่ เ กี่ ย วกับ ผู้ ดู 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 ลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป
10. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ข้า งต้ น โดยบริ ษัท
จัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ข อง
กองทุน และตามพระราชบัญญัติ ห ลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 และเมื่ อ มี ก ารเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่ อในหนังสือเพื่อรั บรองความถูกต้ อ งและ
ครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ กองทุนต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมด
หน้ าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
การดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนและส่งมอบทรัพย์สนิ และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความต่อเนื่อง ทังนี
้ ้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั คงได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ จนกว่าการ
จัดการโอนทรั พย์ สินและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแล้ วเสร็ จ
ในกรณีที่สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ ได้ รับเงินค่าตอบแทน และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ซึ่ง
เกิดขึ ้นก่อนการสิ ้นสุดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดจะคานวณถึง
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนอย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
8.3.4

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน
ชื่อ

: ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

: อาคารธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่ ชัน้ 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์
บูรณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
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โทรศัพท์: 0-2470-3200-1
โทรสาร : 0-2470-1996-7
บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการเก็ บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน หรื อเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์สินของ
กองทุน ซึ่ง รวมถึ ง เอกสารการท าธุ ร กรรมเกี่ ยวกับ ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน ลงทุน ทัง้ หมดไว้ ณ สานัก งานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เว้ นแต่ทรั พย์ สินซึ่งโดยลักษณะของทรั พย์ สิน นัน้ ไม่สามารถเก็ บรั กษาไว้ ณ สานักงานของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ได้ หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงเป็ นประการอื่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องแจ้ ง
ให้ บริ ษัทจัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และในกรณีที่มีการ
เปลี่ย นแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ร ายใหม่ บริ ษั ท จัด การจะจัดเก็ บ เอกสารสาคัญ และทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ไว้ ที่
สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
8.4

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ในปี 2561 กองทุนไม่มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึ กษาการ
ลงทุนภายหลังจากที่กองทุนได้ มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
8.4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
้ คคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เพื่อทา
หน้ าที่ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ตลอดจนการ
จัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
(ก) ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้ อย 1 รายต้ องเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเป็ นบุคคลที่กระทรวงการคลัง หรื อ
สคร. แต่งตัง้ และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจ
ของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรื อแต่งตังเพิ
้ ่มเติมหรื อลดจานวนบุคคลที่จะเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนข้ างต้ นได้ ตามความเหมาะสม โดยแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
8.4.2 การถอดถอนและเปลีย่ นตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีอานาจในการถอดถอนหรื อเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน โดยการ
แต่งตัง้ กรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ กาหนด แต่ทงั ้ นีก้ รรมการคนหนึ่ง ใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องเป็ นผู้จดั การกองทุนเสมอ
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8.4.3 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

ให้ คาปรึ กษา คาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้ รับการร้ อง
ขอโดยบริ ษัทจัดการ

(ข)

แจ้ งแก่บริ ษัทจัดการให้ ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีสว่ นได้ เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม)
ในเรื่ องที่ต้องให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนา โดยกรรมการผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา (ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว

ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้แทนจากบุคคลที่เข้ าลักษณะเป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วย
วิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นสามารถให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับ
การลงทุนและการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ บงั คับของ
ข้ อกาหนดที่ห้ามมิให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนัน้ เว้ นแต่กรรมการที่เป็ นผู้ แทนจากบุคคล
ดังต่อไปนี ้

8.5

(1)

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลดังกล่าวเป็ นเจ้ าของ เป็ นผู้มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมาย
หรื อเป็ นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาดังกล่าว
หรื อ

(2)

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลดังกล่าวเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1)

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
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่น ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9388
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หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
-ไม่มีชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุน
-ไม่มี9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท จัด การให้ ค วามส าคัญ กับ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยมุ่ง เน้ น ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารกองทุน รวมที่ มี
ประสิทธิ ภาพ และเป็ นพืน้ ฐานในการขยายธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับผู้ถือหน่วย และ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายโดยถือแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแล โดยจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
กองทุนรวมในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วย และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจาปี และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย และหลากหลาย
ช่องทาง
ผู้ถือหน่วยสามารถรั บรู้ ข้ อมูล ข่าวสาร ของกองทุนได้ จากบริ ษัท จัดการ 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

การประชุมคณะกรรมการกองทุน
-ไม่มี-

9.4

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในกองทุน โดยกาหนดให้

กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริ หาร รวมทังพนั
้ กงาน มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามแนวนโยบายนี ้อย่างเคร่งครัด พร้ อมกันนี ้บริษัท
ได้ กาหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในของกองทุน (Insider trading) ดังนี ้
 บริ ษัทกาหนดให้ มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลภายใน ของกองทุนใน
พื ้นที่ห้องปฏิบตั ิงานของ access person
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
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 ควบคุมดูแลให้ มีระบบการจดบันทึกการเข้ าออกพื ้นที่หวงห้ าม (Access Control) และจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าว
อย่างน้ อย 6 เดือน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลการสอบทาน
 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่อยูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง ให้ ถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่จดั เก็บในรูปเอกสารสิง่ พิมพ์ บริษัทกาหนดให้ เป็ น
หน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในหน่วยงาน access person
 บริ ษัทกาหนดให้ มกี ารบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลการติดต่อสือ่ สารในห้ องปฏิบตั ิงานของ access person
 การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตั ิของพนักงาน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการมีบทลงโทษ กรณีที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานนาข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อนาไปใช้
ประโยชน์สว่ นตน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเป็ นบริ ษัทจัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการมีโครงสร้ างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส
ไม่มีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ นอกจากนี ้ ยังแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปั ญหาการก้ าวก่ายหน้ าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทหรื อ
ผู้บริ หารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ ส่วนเสียกั บผลประโยชน์ในเรื่ องที่กาลังพิจารณา ก็จะไม่เข้ าร่ วมประชุมหรื อ งดออกเสียง
เพื่อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารเป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
9.5

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน
ในปี 2561 กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

9.6

การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สนิ
-ไม่มี-

9.7

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์ สิน
-ไม่มี-

9.8

การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน

ในระยะแรกของการจัดตัง้ กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุน
มีวตั ถุประสงค์หลักที่จะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่ได้ รับต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน โดย
ผู้จดั การกองทุนจะกาหนดแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
กองทุนจะเข้ าลงทุน รวมถึงการจัดทาประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุน ที่มีต่อทรัพย์สิน
กิจการโครงการสร้ างพื ้นฐานที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับกองทุน
นอกจากนี ้ ในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้ องกระทาตาม เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไปในการเข้ าทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศกาหนด โดยภายหลังการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

40

รายงานประจาปี 2561
เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั ง้ แรก และมี ก ารจดทะเบี ย นจัด ตัง้ กองทุ น กับ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสร็ จ สิ น้
กระทรวงการคลังจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้ กระทรวงการคลังเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน
เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพิ่มเติม การทาธุรกรรมเกี่ ยวกับทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ระหว่างกองทุนและกระทรวงการคลังหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงการคลัง หรื อระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
อื่ น จะต้ อ งกระท าภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ เ ป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ห รื อ ข้ อ ก าหนดของกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท.
ประกาศกาหนดบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้ าทาธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน ประกาศ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ กองทุนจะทาการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทังในหมายเหตุ
้
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
กองทุนและในรายงานประจาปี ของกองทุนด้ วย
9.9

ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ

ค่าตอบแทนของบริ ษัทจัดการที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี โดยบริ ษัทจัดการได้ รับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นจานวนเงิน 149,658 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ในรอบปี บัญชี 2561 และกองทุนไม่มีการลงทุน
ในธุ ร กิ จ โครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยภายหลัง จากที่ ก องทุน ลงทุน ในธุ ร กิ จ โครงสร้ างพื น้ ฐานแล้ ว บริ ษั ท จัด การจะได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน ณ วันสิ ้นเดือน และ
ไม่ต่ากว่า 10 ล้ านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อภาษี อื่นในทานองเดียวกัน)
ในปี 2561 ค่าตอบแทนของบริ ษัทจัดการ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

จานวนเงิน
(บาท)
149,658

ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
0.01

9.10 การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่ อผู้ถอื หน่ วย
บริ ษั ท จั ด การจะจั ด เตรี ยมและเปิ ดเผยการค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข อง กองทุ น รวมทั ง้ งบการเงิ น
(รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรื อผล
ประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กาหนด
9.10.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุน
เหตุการณ์สาคัญที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการเพิ่มทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ให้ บริ ษัท
จัดการรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติหรื อการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 7
วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

41

รายงานประจาปี 2561
2. ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ถึง
กรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่
กาหนดไว้
3. เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากปรากฏกรณี อันทาให้ การอนุมัติการเพิ่มทุนของสานักงาน
ก.ล.ต. สิ ้นสุดลงและไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
4. เมื่ อ เกิ ด กรณี ที่อ าจท าให้ ต้ อ งเลิกกองทุน ให้ บ ริ ษั ท จัด การรายงานต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ชัก ช้ า และในกรณี ที่ ก องทุน มี ห น่ว ยลงทุน เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
5. ให้ บริ ษัทจัดการรายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลต่อสานักงาน ก.ล.ต.และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สินของกองทุนที่กองทุนลงทุนหรื อมี ไว้
อย่างมีนยั สาคัญ
9.10.2 การรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
9.10.2.1 การคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ในการคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใต้ ข้อ (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ของนิยาม
คาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 บริ ษัท
จัดการจะคานวณโดยใช้ ราคาที่ได้ จากการประเมินครัง้ ล่าสุดซึ่งปรับปรุ งด้ วยการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี) และการตัดจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี) ที่
เกิดขึ ้นภายหลังการประเมินล่าสุด
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริ ษัทตามข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 นัน้ หากหุ้นดังกล่าวมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัท
จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน”
ด้ วยวิธีการข้ างต้ นโดยอนุโลม โดยคานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัทที่ออกหุ้นและปั จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทดังกล่าว
ส่วนการคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กล่าวมาข้ างต้ นบริ ษัทจัดการจะคานวนตามราคา
ที่กาหนดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดราคาทรัพย์สินของสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (Association
of Investment Management Companies - AIMC) หรื อ ตามราคาที่ เ ป็ นไปตามหลัก วิ ช าการอัน เป็ นที่
ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล หากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่รองรับการกาหนดราคาของทรัพย์สนิ
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ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี แรกนับแต่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาทรั พย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน กล่าวคือ ราคาซื ้อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว
เว้ นแต่จะมีการประเมินค่าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด ๆ
บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. คานวณและประกาศมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
2. คานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตามข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์
นัน้ รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
9.10.2.2 การเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นราย
ไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นผู้
รับรองว่าการคานวณดังกล่าวได้ กระทาตามกฎหมายหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นผ่านระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่หน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสานักงานใหญ่
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ของกองทุน
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการประกาศ เป็ น
การคานวณโดยใช้ รายงานการประเมิ นค่าทรัพย์สินหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินครัง้
ล่าสุดเป็ นฐานในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทุน ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้
จริ งของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการ
จะจัดทารายงานความคืบหน้ าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่วันที่มีการลงทุนในทรั พย์สินนัน้ และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของกาหนดเวลา 6 เดือน หรื อภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
โดยรายงานความคืบหน้ าของโครงการข้ างต้ น ต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลเปรี ยบเทียบความคืบหน้ าของโครงการกับแผนงานของโครงการ
2. ในกรณีที่ความคืบหน้ าของโครงการไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแผนงาน โดยระบุแนวทางแก้ ไขและ
ผลกระทบที่กองทุนได้ รับหรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย
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ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะจัดส่งรายงาน
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
9.10.3 งบการเงิน
บริ ษัทจัดการต้ องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี ้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์
(ในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
1. งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ทังนี
้ ้ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตร
มาส และ
2. งบการเงินประจางวดการบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ทังนี
้ ้ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ นาส่งงบการเงินประจางวดการบัญชีของกองทุนตามข้ อ 2 ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ สง่ งบการเงินรายไตรมาส
ที่ 4 ตามข้ อ 1 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจัดการจะนาส่งงบ
การเงินตามข้ อ 1 และข้ อ 2 ให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
งบการเงินจะต้ องจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทาธุรกรรมในแต่ละ
ลักษณะ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรื อ
วิธีการต้ นทุนบริ ษัทจัดการต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านัน้
ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งเป็ นหุ้นตามข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 นัน้ บริ ษัท
จัดการจะจัดทางบการเงินของบริ ษัทที่ออกหุ้นดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด
และตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยอนุโลม และจะจัดทาและ
นาส่งงบการเงินรวมของกองทุนและงบการเงินของบริ ษัทดังกล่าว พร้ อมกับงบการเงินของกองทุน ซึง่ รวมถึง
การวิ เ คราะห์ แ ละค าอธิ บ ายระหว่า งกาลของฝ่ ายจัด การ (Interim Management and Discussion and
Analysis) ตลอดจนแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
9.10.4 รายงานประจาปี
บริ ษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานประจาปี ของกองทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ จัดส่งให้ ตลาด
หลักทรัพย์ด้วยภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อมูล
เกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนไว้ ในรายงานประจาปี ของกองทุนที่จะจัดส่งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
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9.10.5 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่จัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี โดยมีเนือ้ หาและรายละเอียดตามที่
กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ทังนี
้ ้ ภายหลัง
จากที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
9.10.6 การรายงานความคืบหน้ าโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการ
จะจัดทารายงานความคืบหน้ าของโครงการโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี ของกองทุน และส่งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของกองทุน หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
9.10.7 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุน
9.10.8 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. กองทุนจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
4. มติให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรื อลดเงินทุนจดทะเบียน
5. การออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche)
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
7. การได้ มาหรื อเสียไปซึง่ สัญญาทางการค้ าที่สาคัญ
8. การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดตามประกาศ
ก.ล.ต.
9. การดาเนินการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในสาระสาคัญ
10. มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
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11. มีการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่สาคัญ การพัฒนาที่สาคัญเกี่ ยวกับทรั พยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ
ตลาด หรื อการค้ นพบที่สาคัญเกี่ยงกับทรัพยากรธรรมชาติ
12. การทาธุรกรรมจัดหาเงินทุน หรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญ
13. มีข้อพิพาทที่สาคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน
ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ขายสินค้ าให้ กองทุน
14. กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
15. กองทุนมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
16. กองทุนประกาศเลิกกอง
17. กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเลิกกิจการและมีการชาระบัญชี
18. การประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่สาคัญของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อ
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไป
19. การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในโครงการจ่ายลงทุน
20. การผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนที่ปรากฏในงบ
การเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทังแนวทางในการแก้
้
ไขเหตุดงั กล่าว
21. กรณีใด ๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
หรื อต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหน่วยลงทุน
22. การเปลีย่ นแปลงสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ
23. การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทุน ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์
24. การเปลีย่ นแปลงของนายทะเบียนหรื อสานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
25. มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของกองทุน
รายงานประจาปี ของกองทุน ซึ่งได้ มีการจัดเตรี ยมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ตามแต่กรณี
26. รายงานสรุปผลการดาเนินงานของกองทุนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
27. ข้ อมูลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์กาหนด
9.10.9 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การต่ า งๆ ตามกฎ ระเบี ย บ และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ข้ า งต้ น เว้ นแต่ 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 ดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามการแก้ ไขเพิ่มเติม การประกาศกาหนด คาสัง่ หรื อคา
อนุญาตนัน้ โดยถื อว่าได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่
กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) แล้ ว
9.11 การจัดประชุมผู้ถอื หน่ วย
กองทุนมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยรายเดียว โดยถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 100 ของหน่วยลงทุนที่ออกและชาระ
แล้ ว เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน และกองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
บริ ษัทจัดการ จะต้ องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการที่กาหนด
9.12 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
-ไม่มี9.13 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 กองทุนจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาจานวนเงินรวม 661,718 บาท
9.14 กรณีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี
10.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

10.1 นโยบายและภาพรวมการดาเนินงานความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการและกองทุนพึงยึดถือปฏิบตั ิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
1. ส่งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยจัดให้ มี ระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการบริ หารความเสี่ยง และ
เผยแพร่การกากับดูแลกิจการที่ดีของกองทุนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
2. ประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ าและกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็ น
ธรรมโดยกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ ้ า หรื อจัดซื ้อจัดจ้ าง และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้จดั การกองทุนดาเนินกิจการโดยได้ รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายใน
การใช้ ทรัพย์สนิ ต่างๆ
3. ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู 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
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7. ส่งเสริ มการดาเนินงานใดๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม ปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมส่วนรวมให้ เกิดขึ ้นในผู้จดั การกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
10.2 การดาเนินงาน
บริ ษัทจัดการสนับสนุนให้ กองทุนยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่
ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ใน
การรักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มคุณภาพของสังคมด้ านต่างๆ ร่ วมกับ
ชุมชนท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทังการบริ
้
จาคเพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษั ท จัด การให้ ค วามสาคัญกับ ระบบการควบคุมภายในและการบริ ห ารความเสี่ยง ทัง้ นี ้ เพื่ อ ควบคุมให้ การ
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 เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นกองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซึ่งอยู่ในการ
กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้ องมีระบบงานเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด นอกจากนี ้ฝ่ ายงานที่รับผิดชอบการจัดการลงทุนกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องปฏิบตั ิตามคูม่ ือ
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงานซึง่ จัดให้ มี Check and Balance อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการประเมินความเสีย่ งระดับฝ่ ายงาน
(RCSA) อย่างสม่าเสมอ จึงเห็นได้ วา่ โดยรวมแล้ วระบบควบคุมภายในของกองทุนจึงมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม
รวมทัง้ ในรอบปี บัญชี ของกองทุนไม่พ บข้ อ บกพร่ องที่เกี่ ยวกับ ระบบควบคุมภายในที่เกี่ ยวกับการจัดการกองทุน ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ ประเมิน
ระบบควบคุมภายในประกอบด้ วย 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2560 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษัทในปั จจุบนั
มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง มีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมาย มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ อง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท ประจาปี 2560 คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี คือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 โดยได้ แสดงความเห็นสรุ ปว่า ไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
ของระบบการควบคุมภายในด้ านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน/ หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อของหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทจัดการ
บริ ษั ท จัด การมอบหมายให้ นายคมสัน ติ วงษ์ อ ารี ด ารงต าแหน่ ง เป็ นหัว หน้ า งานก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง าน
(Compliance Department) เพื่อทาหน้ าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท
นายคมสันติ วงษ์ อารี สาเร็ จการศึกษาเศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิตและบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตและมีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน คือ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโส/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2551 – ปั จจุบนั
ทังนี
้ ้หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ คือ การกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทจัดการ/การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบั งคับ นโยบาย และ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานทางราชที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจัดการ/การปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุน

(2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการบริ ษัทว่า ได้ ดูแลให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในมีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ผู้บริ หารสูงสุดของสานักตรวจสอบภายใน มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านบัญชีและปริ ญญาโทด้ านการ
กากับดูแลกิจการ มีประสบการณ์ด้านการจัดการกองทุนและบุคลากรรวมทังได้
้ รับการอบรมความรู้ ตามแผนอบรม
ประจาปี
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(3)

การแต่งตัง้ ถอดถอนและโยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลือ่ นชัน้ เลือ่ นตาแหน่งและประเมินผลงานของผู้บริ หารสูงสุดของสานักตรวจสอบภายใน

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 ต่อเมื่อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นทางค้ าปกติ
เสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับลูกค้ าทัว่ ไปที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction)
แนวทางป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. ในการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องที่เกี่ ยวกับทรั พย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐาน บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
ประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจสามารถกระทาได้
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
3. บุคคลที่มีสว่ นได้ เสียกับการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
4. การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานจากกองทุน
ต้ องอยูใ่ นอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม
นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดข้ างต้ นแล้ ว ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่
เพียงผู้เดียว)
1. การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่
มีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้ านบาท) หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เว้ นแต่เป็ น
กรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตัง้
องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของ
ซึง่ ไม่มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย) ซึง่ ได้ ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
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2. การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นสัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหา
ประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สบิ ล้ านบาท) หรื อไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า หรื อ
3. การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้น ของคาว่า “ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน” ทา
ธุรกรรมตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ข้ างต้ น กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างกองทุน และกระทรวงการคลัง หรื อระหว่างกองทุนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น จะต้ องกระทาภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 ประกาศ สธ. 14/2558 ประกาศ ทน.45/2561 และประกาศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยส าหรั บ
กระทรวงการคลังนัน้ หากกระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น กระทรวงการคลังจะถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนตามประกาศ สธ.14/2558 อย่างไรก็
ตาม หากกระทรวงการคลังมิได้ เป็ นเจ้ าของ เป็ นผู้มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมาย หรื อเป็ นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง
ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการ หรื อธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานกับกองทุนตามที่กาหนด
ในประกาศ ทน. 45/2561 กระทรวงการคลังก็จะสามารถเข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนได้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดที่ห้ามมิให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วม
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่กาหนดในประกาศ ทน. 45/2561 แล้ ว
นอกจากนี ้ กองทุนจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องต่อตลาดหลักทรั พย์ รวมทัง้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจาปี ของกองทุนด้ วยปั จจัยความ
เสีย่ งของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
12.1 รายการระหว่ างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการหรือผู้จัดการ
กองทุน
รายการระหว่างกองทุนกับบริ ษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทจัดการ/ผู้จดั การกองทุน
สาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี ้
บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
นโยบายการ ความสัมพันธ์
สาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1
สาหรับปี สิ ้นสุด กาหนดราคา
มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 30 กันยายน 2561
2560
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียม
0.07
0.10
ตามที่ระบุใน
บริ ษทั
การจัดการ
สัญญา และ
จัดการ
หนังสือชี ้ชวน
กองทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

ความเห็น/ความ
สมเหตุสมผล

เป็ นไปตามธุรกิจปกติ (กรณี
ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน)
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บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียม
0.07
0.10
การจัดการ

ตามที่ระบุใน
สัญญา และ
หนังสือชี ้ชวน

บริ ษัท
จัดการ
กองทุน

เป็ นไปตามธุรกิจปกติ (กรณี
ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน)

12.2 รายการระหว่ างกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ สาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี ้
บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
สาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1
สาหรับปี สิ ้นสุด
มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 30 กันยายน 2561
2560
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
0.11
0.09
ผลประโยชน์
รายได้
0.02
0.06
ดอกเบี ้ยรับ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

นโยบายการ
กาหนดราคา

ความสัมพันธ์

ความเห็น/ความ
สมเหตุสมผล

ระบุในสัญญา
/หนังสือชี ้ชวน
อัตราดอกเบี ้ย
เงินฝากทัว่ ไป

ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์

เป็ นไปตามธุรกิจปกติ
เป็ นไปตามอัตราดอกเบี ้ย
เงินฝากปกติ
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย สาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้ แก่ คุณวราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 บริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด โดยรายงานของผู้สอบบัญชีสรุปได้ ดงั นี ้
จากการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และ
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ สาหรั บงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
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ตารางสรุ ปงบการเงินของโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แสดงดังต่ อไปนี ้
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
30 กันยายน
2561

31 ธันวาคม
2560

ตัง้ แต่ 24 พฤศจิกายน
ถึง 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

879,680,499

998,221,837

896,966,337

เงินฝากธนาคาร

118,990,181

2,371,521

104,275,472

2,299,123

284,057

37,190

115,970

-

-

149,408,757

22,455,500

21,346,500

1,150,494,530

1,023,332,915

1,022,625,499

เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

128,536,905

9,376,690

21,637,745

รวมหนี ้สิน

128,536,905

9,376,690

21,637,745

1,021,957,625

1,013,956,225

1,000,987,754

หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

21,957,625

13,956,225

987,754

1,021,957,625

1,013,956,225

1,000,987,754

10.2195

10.1395

10.0098

100,000,000

100,000,000

100,000,000

หน่ วย : บาท
สินทรัพย์

ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน

รวมสินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน

กาไรสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ วันสิ ้นงวด (หน่วย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบกาไรขาดทุน

หน่ วย : บาท
รายได้ จากการลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
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สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน
2561

สาหรับปี สิน้ สุด สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 24
2560 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
2559

10,278,708
10,278,708

14,286,496
14,286,496

1,303,113
1,303,113

149,658
105,963
344,130
661,718
228,508
1,489,977
8,788,731

198,530
94,308
460,100
865,056
7,441
1,625,435
12,661,034

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

72,389
(859,720)
(787,331)
8,001,400

22,914
284,523
307,437
12,968,471

(13,414)
(13,414)
987,754
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
งบกระแสเงินสด

หน่ วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจาก
การดาเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิที่ได้ มาจาก
(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
การซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
เพิ่มขึ ้น
เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จาหน่าย
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายกา (กาไร) ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นงวด
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

สาหรับงวดตัง้ แต่
สาหรับปี
สาหรับงวด
วันที่ 1 มกราคม
สิน้ สุด
ตัง้ แต่ วันที่ 24
2561 ถึงวันที่ 30 วันที่ 31 ธันวาคม พฤศจิกายน ถึง
กันยายน
2560
วันที่ 31
2561
ธันวาคม 2559
8,001,400

12,968,471

987,754

(1,486,288,026)
1,611,905,453
(2,015,666)
(115,970)
(126,953,257)

(2,350,630,255)
2,263,539,063
(246,867)

(895,784,141)
(37,190)

(1,109,000)

(21,346,500)

119,160,215
(7,863,420)
(72,389)
859,720
116,618,660

(12,261,055)
(13,856,871)
(22,914)
(284,523)
(101,903,951)

21,637,745
(1,195,610)
13,414
(895,724,528)

116,618,660
2,371,521
118,990,181

(101,903,951)
104,275,472
2,371,521

1,000,000,000
1,000,000,000
104,275,472
104,275,472
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน่ วย : บาท

ข้ อมูลผลการดาเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นงวด
บวก: การเพิ่มขึ ้นของทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้ จากกิจกรรมลงทุน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ กาไรสุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายได้ จากกิจกรรมลงทุนทัง้ สิน้
มูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิปลายงวด
อัตราส่วนการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติม
ที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายเงิน
ลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด*
มูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ างงวด (บาท)

สาหรับงวด
ตัง้ แต่ วันที่ 1
มกราคม 2561
ถึงวันที่ 30
กันยายน
2561

สาหรับปี สิน้ สุด สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 24
2560 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม
2559

10.1395
-

10.0098
-

10.0000

0.0879
0.0007
(0.0086)
0.0800
10.2195

0.1266
0.0002
0.0029
0.1297
10.1395

0.0100
(0.0002)
0.0098
10.0098

0.79%

1.29%

0.10%

1,021,957,625

1,013,956,225

1,000,987,754

0.15%

0.16%

0.03%

1.01%

1.42%

0.13%

304.21%
1,018,452,623

457.81%
1,007,878,125

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
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ การดาเนินงานที่ผ่านมา สาหรับปี 2561
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมีจานวนเงินทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 1,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10
บาท กองทุนได้ 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 กองทุนนาเงินได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกไปลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อให้ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานในระยะต่อไป ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริ ษัทจัดการได้ ยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TFFIF
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและร่ างหนังสือชี ช้ วนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และวันที่ 27 กันยายน 2561 สานักงาน ก.ล.ต. ได้ เริ่ มนับระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ที่มีการ
เผยแพร่ ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ล่าสุดผ่านระบบการรับส่ง
ข้ อมูลบนเว็บไชต์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จะออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ ไปมี
วัตถุประสงค์หลักในการนาเงินที่ได้ จากการระดมเงินลงทุนในธุรกิจกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานต่อไป โดยกองทุนได้ ดาเนินการ
เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเสร็ จสิ ้นแล้ วในเดือนตุลาคม 2561
กองทุนบริ หารโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็ม
เอฟซี จากัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 100 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจาหน่ายแล้ ว
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองทุนได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงุทนแต่เพียงราย
เดียวให้ เปลีย่ นรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นวันที่ 30 กันยายน โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการ
เปลีย่ นแปลงเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
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14.1.1 ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน
ผลการดาเนินงานของกองทุน
สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน
2561
บาท ร้ อยละ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ ้น
จากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิจาก
การดาเนินงาน

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
บาท

ร้ อยละ

สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 24 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559
บาท ร้ อยละ

10,278,708
10,278,708

100%
100%

14,286,469
14,286,469

100%
100%

1,303,113
1,303,113

100%
100%

149,685
105,963
344,130
661,718
228,508
1,489,977
8,788,731

1.46%
1.03%
3.35%
6.44%
2.22%
14.50%
85.50%

198,530
94,308
460,100
865,056
7,441
1,625,435
12,661,034

1.39%
0.66%
3.22%
6.06%
0.05%
11.38%
88.62%

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

1.72%
0%
3.68%
16.54%
1.23%
23.17%
76.83%

72,389

0.70%

22,914

0.16%

-

0%

(859,720) (8.36%)

284,523

1.99%

(13,414)

(1.03%)

(787,331) (7.66%)
8,001,400 77.84%

307,437
12,968,471

2.15%
90.77%

(13,414)
987,754

(1.03%)
75.80%

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองทุนได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงราย
เดียวให้ เปลีย่ นรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นวันที่ 30 กันยายน โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการ
เปลีย่ นแปลงเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนัน้ งบการเงินของงวดบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 จึงได้ จดั ทาสาหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ผลการดาเนินงานของกองทุน TFFIF สาหรับงวดปี 2561 ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
กองทุนมีรายได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้เป็ นจานวนเงิน 10.28 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
100 ของรายได้ รวม ลดลงเป็ นจานวนเงิน 4.01 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 (ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นวันที่ 30 กันยายน ทาให้ มี
ระยะเวลาการดาเนินงานในปี 2561 จานวน 9 เดือน
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ในปี 2561 กองทุนมีคา่ ใช้ จ่ายรวมเป็ นจานวนเงิน 1.49 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.50 ของรายได้ รวม เมื่อเทียบ
กับปี 2560 (ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึง่ กองทุนมีคา่ ใช้ จ่ายรวมเป็ นจานวนเงิน 1.63 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.38 ของรายได้ รวม อัตราการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมใน ปี 2561 มีผล
มาจากการเปลีย่ นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
ในปี 2561 กองทุนมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิเป็ นจานวนเงิน 8.79 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85.50 ของรายได้ รวม
ลดลงเป็ นจานวนเงิน 3.87 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 (ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึ่ง
กองทุนมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิเป็ นจานวนเงิน 12.66 ล้ านบาท
ฐานะการเงินของกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุน TFFIF มีสนิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนเงิน 1,150.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน
เงิน 127.16 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ กองทุนมีสนิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนเงิน 1,023.33 ล้ านบาท
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของกองทุนคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ มีมลู ค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงิน 879.68 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
76.46 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นสภาพคล่องให้ แก่กองทุน และ
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีหนี ้สินรวมเป็ นจานวนเงิน 128.54 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 119.16
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ กองทุนมีหนี ้สินรวมเป็ นจานวนเงิน 9.38 ล้ านบาท โดยหนี ้สินส่วนใหญ่
ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้และค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายสาหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิเป็ นจานวนเงิน 1,021.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยเท่ากับ 10.2195 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีกาไรสะสมในวันดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 21.96 ล้ านบาท
14.1.2 การดาเนินงานของกองทุนและปั จจัยที่มีผลกระทบในอนาคต
(1) ภาพรวมการดาเนินงาน
กองทุน TFFIF จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยในระยะแรกกองทุนมี
นโยบายการลงทุน ในหลักทรั พ ย์ และ/หรื อ สิน ทรั พ ย์ อื่ น ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ก าหนดในกฎหมาย
หลักทรั พย์ เพื่อให้ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานในระยะต่อไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TFFIF ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริ ษัทจัดการได้ ยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มทุน
จดทะเบียนของ TFFIF รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและร่ างหนังสือชีช้ วนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และวันที่ 27 กันยายน 2561 สานักงาน ก.ล.ต. ได้ เริ่ มนับระยะเวลา 14
วันนับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ล่าสุด
ผ่านระบบการรับส่งข้ อมูลบนเว็บไชต์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จะออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปมีวตั ถุประสงค์หลักในการนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิในรายได้ ที่
โอนจานวนร้ อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บได้ จริ งจากผู้ใช้ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี หลังหักด้ วย
จานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของค่าผ่านทาง เป็ นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กองทุนได้ ดาเนินการเสนอ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

60

รายงานประจาปี 2561
ขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็ จสิ ้นในเดือน ตุลาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับหน่วยลงทุนของ
กองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทาการซื ้อขายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้ ชื่อย่อ TFFIF
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองทุนได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงราย
เดียวให้ เปลีย่ นรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นวันที่ 30 กันยายน โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการ
เปลี่ยนแปลงเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนัน้ งบการเงินของงวดบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 จึงได้ จัดทาสาหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดย
รายได้ ของกองทุนในปี 2561 มาจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับ สาหรับค่าใช้ จ่ายของกองทุนประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
(2) ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2561 กองทุน TFFIF มีรายได้ เกือบทังหมดมาจากรายได้
้
ดอกเบี ้ยรับจากการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จานวน 10.28 ล้ านบาท กองทุนมีอตั ราส่วนการเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่าง
งวดเท่ากับร้ อยละ 0.79
เมื่อคานวณเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ กองทุนมีอตั ราส่วนรายได้ จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ถัวเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 1.01 และกองทุนมีอตั ราส่วนของค่าใช้ จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 0.15
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ในปี 2561 กองทุน TFFIF ยังไม่มีการลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน อย่างไรก็ ตาม ณ วันที่ 29
สิงหาคม 2561 บริ ษัทจัดการได้ ยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TFFIF รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ร่ างหนังสือชี ช้ วนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และวันที่ 27
กันยายน 2561 สานักงาน ก.ล.ต. ได้ เริ่ มนับระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการ
จัดการกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ล่าสุดผ่านระบบการรับส่งข้ อมูลบนเว็บไชต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จะออกเพิ่มเติมแก่ประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ ไปมี วตั ถุประสงค์หลักในการนาเงินที่ได้ จากการ
ระดมทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิในรายได้ ที่โอนจานวนร้ อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บได้ จริ ง
จากผู้ใช้ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี หลังหักด้ วยจานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของค่า
ผ่านทาง เป็ นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กองทุนฯ ได้ ดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็ จสิ ้นในเดือน ตุลาคม 2561
และเข้ าลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวข้ างต้ น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
(4) ความสามารถในการชาระหนี ้
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา กองทุน TFFIF ไม่มีการกู้ยืม
(5) สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
-

แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
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ในปี 2561 กองทุน TFFIF ใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อกระทรวงการคลังในปี 2559
จานวน 1,000.00 ล้ านบาท ไปซื ้อเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ เป็ น
จานวน 878.90 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีเงินสดและเงินฝากจานวน 118.99 ล้ านบาท
- รายจ่ายลงทุน
ในปี 2561 กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
- ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 TFFIF อยูใ่ นระหว่างการยื่นคาขออนุญาตในการเสนอขายหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกเพิม่ เติม
แก่ประชาชนและผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐาน
ได้ แก่ สิทธิในรายได้ ที่โอนจานวนร้ อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บได้ จริ งจากผู้ใช้ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพา
วิถี หลังหักด้ วยจานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 10 ของค่าผ่านทาง เป็ นระยะเวลา 30 ปี ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กองทุนฯ ได้
ดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็ จสิ ้นในเดือน ตุลาคม 2561
(6) ผลตอบแทนของกองทุน
ในปี 2561 กองทุน TFFIF ไม่มีการจ่ายปั นผล
14.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลกระทบในอนาคต
กองทุน TFFIF ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยกองทุนได้ เสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก จานวน 4,470 ล้ านหน่วย
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าเสนอขายหน่วงลงทุนเพิ่มทุน เท่ากับ 44,700 ล้ านบาท ในระหว่างวันที่ 12
ถึง 19 ตุลาคม 2561 ต่อมาเมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 กองทุนได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก 1,000 ล้ านบาทเป็ น 45,700 ล้ านบาท โดยมีจานวนหน่วยลงทุนทังสิ
้ ้น
4,570 ล้ านหน่วย ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และเริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 กองทุนเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กบั การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(กทพ.) เพื่อลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนจานวนร้ อยละ 45 ของค่าผ่านทางทีเ่ รี ยกเก็บได้ จริงจากผู้ใช้ ทางพิเศษฉลอง
รัชและทางพิเศษบูรพาวิถี หลังหักด้ วยจานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 10 ของค่าผ่านทาง เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ ทังนี
้ ้ กองทุนได้ ชาระเงินตอบแทนการโอนสิทธิดงั กล่าว จานวน
44,811 ล้ านบาทให้ แก่ กทพ. แล้ ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และสัญญามีผลบังคับใช้ ในวันเดียวกัน
15.

ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทยในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เห็น
ว่า สาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการ
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รายงานประจาปี 2561
จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้
ในโครงการและภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-686-6100 Website: www.ktam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-649-2000 Website: www.mfcfund.com
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