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เรื่อง รายงานประจ าปี 2564 และงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

เรียน ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

อา้งถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 17/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทนุรวมและทรสัตท่ี์มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ดว้ยประกาศคณะคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 17/2564 เรื่อง  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทุนรวมและทรสัตท์ี่มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐานไดก้ าหนดรูปแบบการจดัส่งแบบรายงาน
ประจ าปีและงบการเงินในรูปแบบในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือแผ่นบันทึกขอ้มูลหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้เพื่อเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน  กรุงไทย  จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  เอ็มเอฟซี  จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจดัการ (“บริษัทจัดการ”)  กองทนุรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) (“กองทุนรวม”) จึงขอน าส่งรายงานประจ าปี 2564 และงบการเงินสิน้สดุ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทุนรวม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยท่านสามารถรบัทราบขอ้มลูจาก
สแกน QR Code ตามรูปที่อยู่ดา้นล่างนี ้และ เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com และ เว็บไซต์
ของกองทนุรวม (www.tffif.com) 
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งบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
 
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการรายงานประจ าปี 2564 และงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ของกองทนุรวม 
ในรูปแบบเอกสารสิง่พิมพ ์ท่านสามารถสอบถามมายงับรษิัทจดัการตามที่อยู่ดา้นล่างนี ้

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท ์0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  
 www.ktam.co.th 
หรือ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 199 อาคารคอลมันท์าวเวอร ์ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
โทรศพัท ์0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100  
www.mfcfund.com 
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