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14 สิงหาคม 2561

เรื่อง

ชีแ้ จงผลการเปลี่ย นแปลงของการเพิ่ ม ขึ น้ ในสิน ทรั พ ย์ สุ ท ธิ จ ากการด าเนิ น งานเกิ น กว่ าร้ อยละ 20
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษั ทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนรวม”) ขอเรี ยนชี ้แจงผลการดาเนินงานของกองทุนรวมสาหรับงวดสามเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงของการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานเกินร้ อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับผลการดาเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2560
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2561 จานวน 2,086.82 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 ที่เพิ่มขึ ้น 1,345.22 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
การเพิ่มขึ ้นเป็ น จานวน 741.60 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.13) โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการ
ลงทุน สุท ธิ ข องกองทุน เป็ นจ านวน 650.57 ล้ า นบาท (รอบระยะเวลา 3 เดื อ น สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 เท่ า กับ
2,052.85 ล้ านบาท และสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 1,402.28 ล้ านบาท)
ทัง้ นี ้ การเพิ่ ม ขึ น้ ของรายได้ จ ากการลงทุ น สุท ธิ จ านวนดัง กล่า ว มี ส าเหตุ ห ลัก มาจากรายได้ ที่ เพิ่ ม ขึ น้ อัน
เนื่องมาจากทางกองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2560 และลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตามที่ได้ มีมติ
อนุมตั ิจากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
นอกจากนัน้ ในไตรมาส 2/2561 กองทุนรับรู้ รายได้ จากการลงทุน ในทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรื อคิดเป็ นระยะเวลา 45 วัน โดยจานวน
หน่วยของกองทุนได้ เพิ่มขึ ้นจาก 5,808,000,000 หน่วย ในไตรมาส 2/2560 เป็ น 9,637,943,054 หน่วย ในไตรมาส 2/2561
ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน จึงทาให้ กาไรต่อหน่วยลดลงจาก 1.4154 บาทต่อหน่วย สาหรับผลการ
ดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ น 0.0696 บาทต่อหน่วย สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับ
งวดหกเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตามกาไรต่อหน่วยดังกล่าวจะทยอยเพิ่มขึ ้นเมื่อกองทุนทยอยรับรู้
รายได้ สทุ ธิที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละงวดการดาเนินงาน

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน

