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รายงานประจาปี 2564 และงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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นที่ 30 กันยายน 2564
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการก
บตลาดทุ
นที่ ทจ. 17/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของ
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ากับตลาดทุ
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นไข และวิ
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ดเผยข้อมูลดของ
ข้อมูลของกองทุ
รวมและทรัสสต์ต์ทท่มี ่ีมีกีการลงทุ
ารลงทุนในอสั
นในอสั
งหาริ
มทรั
อโครงสร้
น้ ฐานได้กาหนดรู ปแบบการจัดส่งแบบรายงาน
กองทุนนรวมและทรั
งหาริ
มทรั
พย์พหย์รืหอรืโครงสร้
างพืางพื
น้ ฐาน
ประจาปี และงบการเงินในรู ปแบบในรู ปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือแผ่นบันทึกข้อมูลหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็ นการประหยัด
ด้วยประกาศคณะคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม และเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ี สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด
ข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานได้กาหนดรู ปแบบการจัดส่งแบบรายงาน
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) กองทุนรวม
ประจาปี และงบการเงินในรู ปแบบในรู ปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือแผ่นบันทึกข้อมูลหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็ นการประหยัด
โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) (“กองทุนรวม”) จึงขอนาส่งรายงานประจาปี 2564 และงบการเงินสิน้ สุด ณ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม และเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ี สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทุนรวม ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยท่านสามารถรับทราบข้อมูลจาก
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) กองทุนรวม
สแกน QR Code ตามรูปที่อยู่ดา้ นล่างนี ้ และ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com และ เว็บไซต์
โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) (“กองทุนรวม”) จึงขอนาส่งรายงานประจาปี 2564 และงบการเงินสิน้ สุด ณ
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