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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF หรือ กองทุนรวม) 

  ประชุมเมื่อวันที่ 27  มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการ และการ

ประชุมไบเทค บางนา ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร10260 

เปิดประชุม 14.00 น. 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ตัวแทนบริษัทจัดการ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTAM) 

 คุณไพรัช มิคะเสน                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และประธานที่ประชุม 

 คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์       รองผู้อ านวยการ  

                                                                    

2. ตัวแทนจากบริษัทจัดการ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (MFC)         

คุณณัฐรี พนัสสุทรากร              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์   ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส 

 

3.     ตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

คุณนงเยาว์  กิตติวิไลลักษณ์     ผู้อ านวยการกองบริหารการเงินและกองทุน ฝ่ายการเงิน

และบัญชี    

คุณชุมพล  โล่ห์จินดา     ผู้อ านวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายควบคุม 

จราจร 

คุณเพ็ญสุดา  พิทักษานนท์กุล     ผู้อ านวยการกองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง         

  

พิธีกรชี้แจงถึงองค์ประชุมของการประชุมสามัญประจ าปี 2562 ดังนี้ 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ TFFIF องค์ประชุมจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 129/2 คือ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 

25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFFIF 
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 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการ

มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,235 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมดจ านวน 2,290,923,890 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 

50.13 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จ านวนทั้งหมด 4,570,000,000หน่วย) ครบเป็นองค์

ประชุม 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังนี้จัดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทน.38/2562 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ข้อ 92  ซึ่งได้ก าหนดให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรายงานให้ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบอย่างน้อย 3 เร่ือง คือ (1)  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และ
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต (2)  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา โดยน าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (3)  การ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี   

พิธีกรชี้แจงถึงวาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน มีด้วยกัน 6 วาระ ดังนี้  

วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการ กองทุนรวมใน

อนาคต 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ ารอบปีบัญชีช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  

วาระการประชุมในต้ังแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือ

หน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนั้น  ๆ ได้ โดย

ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม และขอให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นให้ตรงวาระอย่างกระชับ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนได้ใช้สิทธิ และพิธีกรได้เชิญประธานกล่าวเปิดประชุม 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่สละเวลามา

เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงความเป็นมาของ TFFIF ที่มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2561 
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ได้มีการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทั่วไป หลังการเพิ่มทุนดังกล่าว TFFIF มีทุนจดทะเบียน

ทั้งหมด 45,700 ล้านบาท มีจ านวนหน่วยลงทุน 4,570 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท  ปัจจุบันทรัพย์สินที่ 

TFFIF ลงทุนคือ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตของทางด่วนพิเศษ 2 เส้นทางหลัก คือ ทาง

พิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาทั้งหมด 30 ปี โดยคู่สัญญาที่  TFFIF เข้าลงทุน คือ กทพ. ซึ่ง

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่

จัดเก็บได้จากทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี  

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ TFFIF เป็นไปตามเกณฑ์ของ TFFIF ซึ่งก าหนดให้ในแต่ละ

รอบปีบัญชีต้องมีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยตามหนังสือชี้

ชวนได้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ TFFIF ไว้ว่าจะจ่ายอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา

ของรอบปีบัญชีล่าสุด บริษัทจัดการได้ท าการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสซึ่งได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่านแล้ว  

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมยังได้แจ้งเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ TFFIF ณ วันที่ 30 กันยายน 

2562 ซึ่งเป็นวันสิ้นรอบปีบัญชี มีมูลค่า 54,311 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย 11.8886 บาท ราคา

ตลาดของหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ 13 บาท ซึ่งราคามีการปรับตัวลงมาบ้าง  

หลังจากประธานที่ประชุมได้กล่าวถึงข้อมูลโดยภาพรวมของ TFFIF แล้ว ประธานที่ประชุมได้

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระท่ี 1: รับทราบการจัดการ กองทุนรวม ในเร่ืองท่ีส าคัญและแนวทางการจัดการ กองทุนรวมใน

อนาคต 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ขอให้ผู้อ านวยการกองบริหารการเงินและ

กองทุน ฝ่ายการเงินและบัญชี (คุณนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์) ตัวแทนจาก กทพ.เป็นผู้ให้ข้อมูล  

คุณนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์ (ตัวแทน กทพ.) แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า TFFIF ได้ลงทุนคร้ังแรกใน

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที่ได้จากทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่ง กทพ. 

เป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการ ในสองเส้นทางนี้ตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจัดเก็บค่าผ่านทาง 

การควบคุมจัดเก็บค่าผ่านทาง การด าเนินการบ ารุงรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิ่งก่อสร้างถาวรต่าง ๆ 

ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานของ กทพ. 

ส าหรับทางพิเศษฉลองรัช มีปริมาณรถยนต์ 4 ล้อ  รถยนต์ 6 -10 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 10 ล้อ 

รวมกันในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวนเฉลี่ย 231,987 คัน/วัน ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถี 
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ในช่วงเวลาเดียวกันมีจ านวนรถยนต์ทุกประเภทเฉลี่ย 156,337 คัน/วัน หากเปรียบเทียบกับในรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กรณีทางพิเศษฉลองรัชมีจ านวนเฉลี่ย 241,441 คัน/วัน และส าหรับทางพิเศษ

บูรพาวิถีจ านวนเฉลี่ย 161,054 คัน/วัน ซึ่งโดยสัดส่วนแล้วมีรถยนต์ 4 ล้อ มากที่สุดในทั้ง 2 สายทาง จะเห็นได้

ว่าปริมาณการใช้ทางพิเศษส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวนรถเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น

จากรอบปีบัญชีก่อน 

กทพ. มีการด าเนินการบ ารุงรักษาทางพิเศษทั้ง 2 สายทางตามรอบระยะเวลาเป็นรายเดือนโดยมักจะ

ท าการบ ารุงรักษาทางพิเศษในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. จนถึง 4.00 น. เพื่อให้มีผลกระทบต่อความคล่องตัว

ของปริมาณการจราจรน้อยที่สุด ในระหว่างการบ ารุงรักษาทางพิเศษและโครงสร้างทางพิเศษ กทพ. จะจัดให้มี

ช่องทางเดินรถอย่างน้อย 1 ช่องเปิดให้บริการเพื่อรองรับการจราจร นอกจากนี้ยังมีการบ ารุงรักษาเป็นรายวัน

อีกด้วย 

การบ ารุงรักษาในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ส าหรับทางพิเศษฉลองรัช ได้ด าเนินงาน

ด้านการบ ารุงรักษาโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทาง

พิเศษ การปรับปรุงพื้นผิวจราจร ณ จุดทางขึ้นและทางลงบางจุดรวมทั้งการปรับปรุงผิวจราจร ส าหรับทางแยก

ต่างระดับรามอินทรา (วัชรพล - มีนบุรี) ส าหรับทางพิเศษฉลองรัช และส าหรับทางพิเศษบูรพาวิถีมีการเปลี่ยน

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษรวมทั้งมีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์

ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง  

การบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษซึ่ง กทพ. มีการด าเนินการตลอด 24 

ชั่วโมง 

ศูนย์ควบคุม  

กทพ. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษจะท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการ

ประสานงานการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ทางและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินและต ารวจจราจร   

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและกล้องตรวจจับความเร็ว  

กทพ. มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อสังเกตสภาพการจราจรทั้งบริเวณสายทางและหน้าด่าน 

นอกจากนี้ ยังมีการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็วตลอดแนวเส้นทางของทางพิเศษ 

การจัดการจราจรและการกู้ภัย  

กทพ. มีบริการจัดการจราจรและการกู้ภัยส าหรับทางพิเศษโดยมีรถตรวจการประจ าอยู่ที่อาคารด่าน

และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังโดยมีพนักงานจัดการการจราจรประจ าจุดตามเส้นทางต่าง ๆ ในช่วงเวลา

เร่งด่วน  
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โทรศัพท์ฉุกเฉินและป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ 

การติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินและการติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ  ซึ่งการติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉินจะ

ติดตั้งทุก 500 เมตรตามระยะทาง ส่วนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign หรือ “VMS”) มี

ตลอดแนวทางพิเศษฉลองรัชเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพการจราจร นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 

(Matrix Sign) เพื่อแจ้งทิศทางการจราจร 

กทพ. ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทางเกี่ยวกับประมาณการ

เวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางและระบบแสดงสภาพการจราจรแบบเส้นสีเพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบถึงระดับความ

หนาแน่นของปริมาณการจราจร 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 

กทพ. ได้ออกระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับ

การจราจรในทางพิเศษ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษเร่ืองการห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถ

ในทางพิเศษ  

นอกจากนี้ กทพ. ยังมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วยังจัดสรรงบประมาณการบ ารุงรักษาทางพิเศษไว้

ส าหรับซ่อมแซมเป็นประจ าทุกปีรวมทั้งโครงสร้างทางพิเศษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษ ระบบ

ไฟฟ้า อาคาร กทพ.ได้จัดสรรงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2562 จัดสรรงบประมาณไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 282 

ล้านบาท และส าหรับปีงบประมาณ 2563 ได้จัดสรรไว้เป็นจ านวน 252 ล้านบาท 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วน

ที่ กทพ. ซึ่งเป็นเจ้าของทางพิเศษทั้ง 2 เส้นทางได้บริหารจัดการและบ ารุงรักษา รวมถึงเร่ืองการจัดเก็บและ

ควบคุมซึ่งที่ผ่านมาสามารถท าได้ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 

TFFIF เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 รับทราบการจัดการ TFFIF ในเร่ือง

ที่ส าคัญและแนวทางการจัดการ TFFIF ในอนาคตให้ทางผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ ซึ่งวาระที่ 1 นี้เป็นเร่ืองที่

รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติและขอใหผู้้ถือหน่วยลงทุนใช้โอกาสนี้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อแนะน าและซักถาม ดังนี้ 

1. ขอให้บริษัทจัดการระบุข้อมูลที่น าเสนอมาในหนังสือเชิญประชุมด้วยจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอ่าน

เข้าใจง่าย กระชับ และรัดกุม นอกจากนี้ จ านวนเงินที่จัดสรรงบประมาณไว้ตามที่มีการชี้แจงก่อนหน้านี้ควร

ระบุในหนังสือเชิญประชุมด้วยเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องทราบ  

2. ทรัพย์สินในอนาคตที่ TFFIF จะลงทุนเพิ่มมีอะไรบ้าง และคาดว่าจะลงทุนเพิ่มได้ประมาณเมื่อใด 
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 คุณณัฐรี พนัสสุทรากร (ตัวแทน MFC) ชี้แจงส าหรับค าถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ TFFIF จะลงทุนเพิ่ม

ว่า  บริษัทจัดการทั้ง 2 บริษัท อยู่ระหว่างศึกษาว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใดที่มีศักยภาพบ้างซึ่ง

ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องเป็นสายทางเท่านั้น อาจจะเป็นท่าเรือ ประปา ทางยกระดับ หรือว่ากิจการโครงสร้าง

พื้นฐานอ่ืน ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนแล้วจะรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ซึ่งคงต้องขอมติเพิ่มทุนด้วย  

ส าหรับตอนนี้ ยังไม่มีความชัดเจนจึงไม่สามารถน าเสนอรายละเอียดให้ทราบได้ ระยะเวลาก็ยังไม่สามารถให้

ค าตอบได้ชัดเจนเนื่องจากว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานแต่ละกรณีมีข้อจ ากัดแตกต่างกันไป บางกิจการมีเร่ือง

ข้อจ ากัดด้านกฎหมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขกฎหมาย ดังนั้น การจะลงทุนเพิ่มและเพิ่มทุนจะต้องดู

ความเหมาะสมของแต่ละทรัพย์สินที่จะเข้ามาอีกระยะหนึ่ง 

 ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) รับข้อแนะน าในเร่ืองการจัดท าหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังหน้าที่ควรต้องระบุรายละเอียดให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล

ก่อนการเข้าร่วมประชุมและกล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ 

 คุณธีระพจน์ วราชิต ผู้ถือหน่วยลงทุน ขอทราบเร่ืองการจัดการ TFFIF ในการแบ่งเงินออกมาส าหรับ

การบ ารุงรักษา  เงินที่จะเข้า กทพ. และที่จะจัดสรรให้รัฐบาลในการที่รัฐบาลน าเอาทรัพย์สินของกทพ. มา

จัดการในรูป TFFIF มีการจัดการเงินของ TFFIF อย่างไร  

 ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง 

TFFIF เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการก่อหนี้ของรัฐบาล การจัดตั้ง TFFIF ท าให้สามารถระดมทุนจากประชาชน

ทั่วไปแทนที่จะใช้เงินงบประมาณของรัฐในการพัฒนาเส้นทางใหม่  ส าหรับ กทพ. ซึ่งเป็นเจ้าของสายทางทั้ง 

2 เส้นทางที่น าสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตขายให้กับ TFFIF ไม่ได้ขายเส้นทางพิเศษให้ 

TFFIF ดังนั้น กทพ. ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินคือสายทางพิเศษทั้ง 2 เส้นทาง การดูแลบ ารุงรักษา การ

ปรับปรุงเส้นทางจึงยังคงเป็นความรับผิดชอบของ กทพ. หรือการการขยายเส้นทางใหม่ ๆ ก็อยู่ในความ

รับผิดชอบของ กทพ. และไม่เกี่ยวกับ TFFIF  ในส่วนของ TFFIF นั้น รับรายได้บางส่วน คือ ร้อยละ 45 จาก

รายได้ค่าผ่านทางที่เกิดขึ้นจากสายทางพิเศษ 2 เส้นทางเท่านั้น  

  คุณพัชสกันณ์  ธนวรกิจสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเตือนใจ  วงศ์วัชรเรนทร์  สอบถามดังนี้ 

1. ตัวเลขปริมาณรถยนต์ทั้ง 2 เส้นทางตามที่รายงาน จะเห็นได้ว่ามีอัตราการเติบโตลดลงทั้ง 2 เส้น  
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ตัวเลขในส่วนนี้เป็นจ านวนที่เต็มความสามารถของเส้นทางทั้ง 2 สายแล้วหรือไม่ กทพ. มีนโยบายหรือกลยุทธ์

ที่จะเพิ่มจ านวนรถหรือไม่ เพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ TFFIF 

2. TFFIF หรือกทพ. มีแนวโน้มที่จะน าทางด่วนเส้นอ่ืนเข้ามาใน TFFIFหรือไม่ เช่น เส้นที่มีข่าวว่ามี 

การต่อสัมปทานกับบริษัท BEM ซึ่งมีรายได้ส่วนแบ่ง 40 % จะน าเข้ามาใน TFFIF ด้วยหรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า ตอนที่เสนอขาย TFFIF คร้ังแรก ได้

มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนว่าทางพิเศษฉลองรัชสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้เต็มที่ 350,000 คันต่อวัน 

ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 241,000 คันต่อวัน ส าหรับทางพิเศษบูรพาวิถีสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้เต็มที่ 

360,000 คันต่อวัน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 161,000 คันต่อวัน ทั้งสองเส้นทางจึงยังสามารถรองรับปริมาณ

การจราจรที่เพิ่มขึ้นได้อีก  ส าหรับสาเหตทุี่อัตราการเติบโตของตัวเลขในแต่ละปีลดลงนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

การใช้เส้นทางของผู้ใช้งานเป็นหลักอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างและจะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปีจะมีประกาศว่าปีนี้มีวันหยุด

ให้ใช้ทางพิเศษฟรีกี่วันท าให้มีผลกระทบกับเร่ืองปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน  

 ส าหรับในอนาคต กทพ. มีแผนที่จะน ากระแสรายได้ในอนาคตของทางพิเศษเส้นทางอ่ืนเข้ามาใน 

TFFIF หรือไม่ จะต้องพิจารณานโยบายของรัฐบาลเป็นหลักเท่าที่ติดตามข่าวเส้นทางเส้นอ่ืนที่อยู่ภายใต้การ

ดูแลของ กทพ. ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่มีการให้สัมปทานกับเอกชนอ่ืน การที่จะน ากระแสรายได้ในอนาคต

ที่เป็นเส้นทางสัมปทานของเอกชนรายอ่ืนเข้ามาใน TFFIF จะมีความล าบาก  

 คุณนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์ (ตัวแทน กทพ.) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  กทพ. มีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณ

การจราจรในอนาคตเพื่อให้ได้ประโยชน์กับ TFFIF เช่น โครงการทางด่วนฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ซึ่ง 

กทพ. ได้งบประมาณแล้วและจะเร่ิมโครงการในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปงีบประมาณ 2569 

โครงการนี้จะท าให้ปริมาณการจราจรในเส้นทางฉลองรัชเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการรับปริมาณการจราจรมาจาก

ต่างจังหวัด และอีกโครงการหนึ่งคือทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน  N 2 ซึ่งกทพ.จะเร่ิมโครงการใน

ปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีงบประมาณ 2567 ส่งผลให้ปริมาณการจราจรในเส้นทางฉลอง

รัชเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลดีกับ TFFIF ใน 2 เส้นทางนี้ได้อย่างชัดเจน 

คุณเกียรติสิน ประวีณวรกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับ

การประมาณการที่ท าไว้ตอนเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่างกันมากหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ประธานท่ีประชุม  (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ขอชี้แจงค าถามนี้ในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็น

สาระที่จะชี้แจงในวาระที่ 2 อยู่แล้ว 
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 คุณประภาศรี เหมสถาปัตย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนกล่าวว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วเห็นข่าวว่าจะมีการเพิ่มทุน TFFIF 

เพื่อน าไปลงทุนในรายได้ในอนาคตของทางหลวงหมายเลข 7 หรือ หมายเลข 9 ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ตั้งแต่การเพิ่มทุนคร้ังแรก แต่ก็เงียบไป ขอสอบถามว่าจะน ากระแสรายได้ในอนาคตของทางหลวง 2 เส้นทาง

นี ้เข้ามาใน TFFIF เมื่อไร  

 คุณณัฐรี พนัสสุทรากร (ตัวแทน MFC)  ชี้แจงว่า เนื่องจากมีกฎหมายที่ควบคุมการใช้เงินจากการเก็บ

ค่าผ่านทางของทางหลวงซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ยังท าให้ไม่สามารถน ากระแสรายได้ในอนาคตส าหรับทางหลวง

หมายเลข 7 และหมายเลข 9 เข้ามาเป็นทรัพย์สินที่ลงทุนของ TFFIF  แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไข

กฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  TFFIF จะลงทุนในกระแสรายได้ของ 2 เส้นทางนี้หรือไม่ หรือเป็นเส้นทาง

อ่ืน หรือเป็นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน บริษัทจัดการอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม  ศักยภาพ 

ความรวดเร็วในการน าเข้าเป็นทรัพย์สินที่ลงทุนของ TFFIF และอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

TFFIF 

 ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระที่ 1 อีก ประธานที่ประชุมกล่าวสรุปว่า ที่

ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการ กองทุนรวม ในเร่ืองที่ส าคัญและแนวทางการจัดการ  กองทุน

รวมในอนาคต และด าเนินการประชุมเข้าสู่วาระที่ 2  

วาระที่ 2: รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ขอให้คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์   

รองผู้อ านวยการ ตัวแทนจาก KTAM เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  

 คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์  (ตัวแทน KTAM) น าเสนอรายละเอียดผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้

ผลการด าเนินงาน (หน่วย:บาท) ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2562 

ร้อยละ 

รายได้รวมจากการลงทุน 

   - รายได้จากเงินลงทุนสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

   - รายได้ดอกเบี้ย 

2,054,004,236 

2,042,182,008 

11,822,228 

100.00% 

99.42% 

0.58% 
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รวมค่าใช้จ่าย 353,808,562 17.23% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,700,195,674 82.77% 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจัดการและผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เห็นสมควรน าเสนอผลการด าเนินงานของ TFFIF ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 โดยวาระที่ 2 นี้เป็นเร่ืองที่รายงาน

เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้โอกาสนี้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมใน

รายการ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจ านวน 271 ล้านบาท คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเร่ืองใด และ

ท าไมค่าใช้จ่ายในรายการนี้ถึงสูงมาก นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อีกจ านวน 31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นี้ 

คือ ค่าใช้จ่ายใดบ้าง  

 คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์  (ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประกันภัย

ของ TFFIF จ านวนประมาณ 20 ล้านบาท ส าหรับการประกันภัย 337 วัน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปัน

ผลออกไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนจ านวน 4 คร้ัง ซึ่งผู้ถือหน่วยของ TFFIF มีจ านวนมากจึงมีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการส่วนนี้มาก อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินการของธนาคารและนายทะเบียนส าหรับการจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวด้วย 

 คุณธประเสริฐ  ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสังเกตว่า โดยหลักการทางบัญชีไม่ควรน า

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกันภัยมารวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ควรแยกออกมาเป็นอีกรายการหนึ่งให้ชัดเจน 

เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ทราบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่รวมอยู่ในรายการนี้

น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ 

 ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า ในงบการเงินได้ระบุรายการแยก

โดยละเอียดแต่ในหนังสือเชิญประชุมได้ท าเพื่อให้ดูง่ายจึงจัดกลุ่มรวมไว้ในค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  และได้อธิบาย

เพิ่มเติมในส่วนการท าประกันภัย  แม้ว่า TFFIF จะลงทุนในรายได้ในอนาคตในการเก็บค่าผ่านทางพิเศษสาย

ฉลองรัช และสายบูรพาวิถี แต่หากทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษดังกล่าวเสียหายและไม่สามารถ

ด าเนินการได้จะส่งผลกระทบรายได้ของ TFFIF และส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจึงจัดให้มีการท าประกันไว้ 2 ประเภท ประเภทแรก  คือการประกันภัยแบบเสียหายทั้งหมด  (All 
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Risks) ซึ่งการประกันภัยกรณีนี้ หากทางพิเศษได้รับความเสียหาย TFFIF ยังสามารถได้รับเงินชดเชยจากการ

ประกันภัยในส่วนนี้  ประเภทที่ 2 คือในระหว่างที่ทรัพย์สินเสียหาย เราท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruptions) โดยในระหว่างที่ทรัพย์สินเสียหายและอยู่ในระหว่างซ่อมแซม  TFFIF จะได้รับเงิน

ชดเชยจากการขาดรายได้จากบริษัทประกันภัย  การท าประกันดังกล่าวจึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ถือ

หน่วยลงทุน   

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจ านวน 271 ล้านบาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนเมื่อปี 2561 เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ (Underwriter) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินจะให้ค าแนะน าว่าจะต้องลงทุนอย่างไรเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนที่เหมาะสม ส่วนผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ จะเข้ามาช่วยเร่ืองการขายหน่วยลงทุนและการจัด

จ าหน่าย  โดยในการระดมทุนในรูปกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทั้ง 3 ประเภทนี้ หรือแม้แต่การเสนอขายหุ้นใหม่แก่

ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ก็จะมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้เหมือนกัน  

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์   ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อมีการตั้งที่ปรึกษา ก็ต้องจ่าย

ค่าตอบแทนให้ที่ปรึกษา แต่เห็นว่าค่าใช้จ่ายรายการนี้มีจ านวนสูง เหตุที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตระหนัก

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ TFFIF ถ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์ต่อ TFFIF และผู้ถือ

หน่วยลงทุนและยังเป็นเร่ืองของ CSR และ CG ด้วย จึงควรพิจารณาให้รอบคอบและประหยัดค่าใช้จ่าย  ควร

พิจารณาถึงความเหมาะสมของจ านวนที่ปรึกษาว่าควรมีกี่ราย แต่ละรายควรได้รับค่าตอบแทนเพียงใด การ

เลือกใช้ที่ปรึกษาในจ านวนที่เหมาะสม ที่มีศักยภาพที่ดีในจ านวนน้อยอาจจะคุ้มกว่า ส่วนในเร่ืองประกันภัย

ความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ กทพ. ไม่น่าจะเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะฉะนั้น

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ควรพิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง  ส่วนการประกันภัยรายได้นั้น เห็นด้วยเต็มที่ เพราะ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่การท าประกันภัยที่ไม่คุ้มค่าจะเป็นการประกันภัยที่ทิ้งเปล่าต่อปีเป็นการ

เสียเงินในส่วนที่อาจจะไม่จ าเป็นเท่าที่ควรจึงขอให้ผู้จัดการกองทุนพิจารณาข้อสังเกตน้ีด้วย 

ประธานท่ีประชุม  (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่ากลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัด

จ าหน่ายหลักทรัพย์ได้ร่วมกันด าเนินงานในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของ TFFIF ในลักษณะที่

เรียกว่า กิจการค้าร่วม (Consortium) กล่าวคือ มีที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารประมาณ 

4-5 ราย ร่วมกันด าเนินงานดังกล่าว ส่วนประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการท าประกันภัยขอรับไว้พิจารณา 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถาม ดังนี ้



11 
 

1) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 271 ล้านบาท จะเกิดขึ้นแค่ปีนี้ปีเดียวหรือไม่ หรือ

มีปีต่อ ๆ ไปอีก 

2) การท าประกันภัยไว้ 2 ประเภท หากเกิดเหตุท าให้ทางด่วนพัง TFFIF จะได้เงินชดเชยหรือไม่ หาก

ได้รับ จะได้เท่ากับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเลยใช่หรือไม่ และครอบคลุมรายได้ 100% หรือไม่ 

3) การท าประกันภัยจะมีค่าใช้จ่ายลดลงในอีก 2 ปีข้างหน้าใช่หรอืไม่ 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ตอบชี้แจงว่า ประเด็นค่าใช้จ่ายในการออก

และเสนอขายหน่วยลงทุนจะทยอยตัดจ่าย 3 ปี ตามหลักการทางบัญชี ดังนั้น ปีนี้และปีหน้ายังคงมีค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี้และตอบชี้แจงประเด็นเงินชดเชยจากการท าประกันภัย หากเกิดธุรกิจเสียหาย หยุดชะงัก และมีการ

ซ่อมแซมทางพิเศษในช่วงระยะเวลาที่ซ่อมแซม TFFIF อาจขาดรายได้ การประกันภัยจะช่วยชดเชยในส่วนนี้

ให้ 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  (ตัวแทน MFC) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประภัยของ TFFIF มีการประกัน

ทรัพย์สินเสียหายและการประกันธุรกิจหยุดชะงัก กล่าวคือ หากเกิดกรณีทรัพย์สินเสียหายและท าให้รายได้

หยุดไป การชดเชยของประกันภัยจะครอบคลุมทั้งเร่ืองการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายและรายได้ที่ กองทุน

ไม่ได้รับโดยในส่วนของรายได้จะครอบคลุมรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 24 เดือน หรือ 2 ปี และตอบชี้แจงใน

ส่วนค่าใช้จ่ายการท าประกันในอีก 2 ปีข้างหน้าว่า บริษัทจัดการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักทุกปี ประกันภัย

ปี 2563 จะครอบคลุมรายได้ในปี 2563 และ 2564 หากปี 2564 ท าประกันภัยอีก ก็จะครอบคลุมรายได้ในปี 

2564 และ 2565 กล่าวคือครอบคุลม 2 ปีถัดไป 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถามเพิ่มเติมว่า 

TFFIF มีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท รายจ่ายประมาณ 300 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ

ขายหน่วยลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท จะตัดจ่ายอีก 2 ปี กล่าวคือตัดจ่ายรวม 3 ปี ซึ่งหมายความว่า อีก 3 ปี

ข้างหน้า TFFIF น่าจะมีรายได้เหลือเป็นก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ ถ้ารายได้ยังคงเดิม 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  (ตัวแทน MFC) ชี้แจงว่า ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ

ขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่ายจ านวน 271 ล้านบาท และจะมีการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย

ลงทุนตัดจ าหน่ายอีก 2 ปี คือ ปี 2563 และ 2564 ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2565 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะหมดลง 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถามเพิ่มเติมว่า 

ค่าใช้จ่าย 353 ล้านบาท ลบออกไปจ านวน 271 ล้านบาท ใช่หรือไม่ และจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
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คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทน MFC)   ชี้แจงว่า ใช่ 

คุณณัฐรี พนัสสุทรากร  (ตัวแทน MFC) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ถ้าหากมีการเพิ่มทุนในอนาคตต้องมีการจ้าง

บริษัทที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง  ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมก็อาจต้องมีการท าประกันภัยที่เหมาะสม เหล่านี้ก็จะเป็น

ค่าใช้จ่ายของกองทุน ดังนั้นจึงยังไม่อาจระบุค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ชัดเจนได ้ 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถามเพิ่มเติมว่า 

รายได้สุทธินั้นถูกจ่ายเป็นเงินปันผลทั้งหมด 1,700 ล้านบาท เลยหรือไม่ 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  (ตัวแทน MFC) ชี้แจงว่า รายได้สุทธินั้นจ่ายออกเป็นเงินปันผล

ทั้งหมด  

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่ารายได้จากการลงทุนสุทธิทั้งหมด

จ านวน 1,700 ล้านบาท บริษัทจัดการจ่ายออกไปเป็นเงินปันผลทั้งหมด ในวาระถัดไปจะมีตัวเลขแสดงให้เห็น

ถึงการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการได้จ่ายเป็นเงินลดทุนคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  นอกจากนี้  ประธานที่ประชุมได้ตอบชี้แจงข้อซักถามของ

คุณเกียรติสิน ประวีณวรกุล ที่ได้ถามในวาระที่ 1 ดังนี้ 

1. เร่ืองปริมาณการจราจร ณ วันที่ออก TFFIF เพิ่มทุนและลงทุน ของเส้นฉลองรัชมีจ านวนประมาณ 

220,000 คันต่อวัน ปัจจุบันมีจ านวนตัวเลขเฉลี่ย 240,000 คันต่อวัน เส้นบูรพาวิถี ปีที่แล้วมีจ านวนประมาณ 

140,000-150,000 คันต่อวัน ปัจจุบันมีจ านวนตัวเลขประมาณ 160,000 คันต่อวัน จะเห็นได้ว่าปริมาณการจราจร

นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 10 %  

  2. ส าหรับรายได้ที่อยู่ในหนังสือชี้ชวน ณ วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนของ TFFIF ได้ประมาณการ

รายได้ที่จะเข้า TFFIF และจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่ 2,171 ล้านบาท (จ านวน 365 วัน) แต่ในปีที่ผ่านมา 

บริษัทจัดการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและเงินลดทุนประมาณ 1,991 ล้าน

บาท (จ านวน 337 วัน) จะหายไปประมาณ 13 ล้านบาท (คิดตามสัดส่วน) เนื่องจากมีความผันผวนของรายได้

พอสมควร รายได้จะไม่เท่ากับรายได้ที่เคยจัดท าประมาณการไว้ แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะต่ า

กว่าประมาณการที่ท าไว้ เราประหยัดต้นทุนไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังท าให้ก าไรสุทธิที่จ่ายให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนลดลงไปประมาณ 10 ล้านบาท 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) 

กล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2562 และด าเนินการประชุมเข้าสู่วาระที่ 3 

วาระที่ 3: รับทราบงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ขอให้คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  

(ตัวแทนจาก MFC) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม 

 คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC)  แถลงต่อที่ประชุมว่า  งบการเงินประจ าปีของ 

TFFIF ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  ได้ผ่านการตรวจสอบและ

รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 และในหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

(หน่วย: บาท) 
ประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 

กันยายน 2562 

งบดุล ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ตามมูลค่ายุติธรรม 53,166,000,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 482,802,910 

เงินฝากธนาคาร 54,182,360 

สินทรัพย์อ่ืน 642,883,225 

สินทรัพย์รวม 54,345,868,495 

หนี้สินรวม 14,718,653 

สินทรัพย์สุทธิ 54,331,149,842 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.8886 

งบก าไรขาดทุน (ส าหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562) 
 

รายได้รวม 2,054,004,236 

ค่าใช้จ่ายรวม 353,808,562 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,700,195,674 
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ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 8,355,983,344 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 10,054,220,091 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื่อ

รับทราบงบการเงินประจ าปีของ TFFIF ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และวาระที่ 3 นี้เป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

และขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้โอกาสนี้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามถึงเงินฝากธนาคารประมาณ 54 ล้านบาท เป็นเงิน

ฝากระยะยาวถึง 1 ปีหรือไม่ ปัจจุบันฝากอยู่ในธนาคารประเภทไหน ได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไร 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ตอบชี้แจงว่า เงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

สอบถามเป็นเงินฝากเพื่อการบริหารสภาพคล่องในการส ารองไว้เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก 

ๆ  3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทจัดการต้องบริหารเงินที่ กทพ. ส่งเงินให้ทุกวันเรียกว่า T+2 เงินที่ได้มาวันน้ี คือค่า

ผ่านทางของเมื่อ 2 วันที่แล้ว ดังนั้น เงินจะเข้า TFFIF ทุกวัน บริษัทจัดการจะน าเงินดังกล่าวไปลงทุนใน

ทรัพย์สินพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) ที่มีสภาพคล่องซึ่งส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่ง

ผลตอบแทนที่ได้จะไม่ต่างกับเงินฝากเพราะระยะเวลาค่อนข้างสั้นและสามารถไถ่ถอนได้ทันที 

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีวงรอบในการใช้เงินทุก 3 เดือน 

หากน าไปลงทุนในตลาดเงินจะได้ผลตอบแทนมากกว่า 0.5 % ของการฝากเงินหรือไม่  และได้แนะน าให้

น าไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ตอบชี้แจงว่า เงินส่วนใหญ่ที่น าเงินไปลงทุน

จะเป็นพันธบัตรรัฐบาล ในส่วนที่เป็นเงินฝากจะไม่เยอะมาก 

คุณณัฐรี พนัสสุทรากร (ตัวแทนจาก MFC) ชี้แจงเพิ่มว่า ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอยู่ระหว่าง 0.4 

- 0.75%  

คุณประภาศรี เหมสถาปัตย์ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามดังนี้ 
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1) รายได้จากการลงทุนสุทธิประมาณ 1,700 ล้านบาท ท าไมเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจึง

เกินจากจ านวนดังกล่าว  

2)  ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชีตัดจ าหน่ายคืออะไร ท าไมถึง

เกี่ยวข้องกับเงินลดทุนเพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจากการมีเงินสดส่วนเกินจากรายการค่าใช้จ่ายใน

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชีตัดจ าหน่าย หมายความว่ามีการน าเงิน 271 ล้านบาท มาจ่าย

เป็นเงินลดทุนใช่หรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ตอบชี้แจง ดังนี้ 

 1. ในประเด็นการจ่ายเงินปันผล ส่วนหนึ่งมาจากดอกเบี้ยที่มีการน าเงินไปลงทุนในทรัพย์สินสภาพ

คล่อง เมื่อได้ผลตอบแทนกลับคืนมาบริษัทจัดการก็จ่ายต่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

  2. ในประเด็นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 271 ล้านบาท ถ้าอธิบายตามงบการเงิน 

เรามีรายได้ส่วนหนึ่งหักค่าใช้จ่าย 271 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชี แต่ในทางเงินสดได้มีการจ่าย

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันจัดตั้ง TFFIF แต่เงินจ านวนนี้มาปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายได้หัก

ค่าใช้จ่ายเหลือเป็นก าไรสุทธิซึ่งก าไรสุทธิที่เหลือนั้นจะน้อยกว่าความเป็นจริงในแง่ของเงินสด เพราะว่ามี

ค่าใช้จ่ายมาหักท าให้เราจ่ายปันผลได้ไม่เต็มตามจ านวนเงินสดที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงต้องจ่ายเงิน

จ านวน 271 ล้านบาท ออกไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของการลดทุน เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 

3 ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชีตัดจ าหน่ายที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

  ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามวัตถุประสงค์ของ TFFIF เมื่อได้เงินมาจากส่วนแบ่งรายได้ 

จากกทพ. เท่าไร บริษัทจัดการจะจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงแต่ว่าจะจ่ายในรูปแบบใด ซึ่งบริษัท

จัดการจะท าการจ่ายจากก าไรสุทธิให้หมดก่อน จะเห็นได้ว่าก าไรสุทธิได้จ่ายหมด ถ้า TFFIF ยังมีก าไรสะสม 

บริษัทจัดการก็จะจ่ายในรูปแบบของก าไรสะสม และถ้า TFFIF มีเงินสดจากการด าเนินงานเหลืออยู่ ก็จะมีการ

จ่ายคืนในรูปแบบของการลดทุน ในอนาคตหากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินลดลงจะท าให้เกิดการขาดทุน

จากการประเมินค่าขึ้นซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชี ถึงตอนนั้นจะเกิดการลดทุนอีกรอบ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) 

กล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบวาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และด าเนินการประชุมเข้าสู่วาระ

ที่ 4 
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วาระที่ 4: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ขอให้คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  

(ตัวแทนจาก MFC) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC) ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบถึงนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล จ านวนเงินปันผล และเงินคืนทุนในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของ TFFIF ดังนี ้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของTFFIF 

TFFIF มีนโยบายในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ังเมื่อ TFFIF มีก าไร

สะสมเพียงพอ โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่

ปรับปรุงแล้ว ในกรณีที่ TFFIF มีก าไรสะสม TFFIF อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม

ได้ ในกรณีที่ TFFIF มีก าไรสุทธิแต่ยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ TFFIFจะไม่จ่ายเงินปันผล  

การคืนเงินลงทุน 

TFFIF จะคืนเงินลงทุนโดยการลดทุน ในกรณีที่  TFFIF มีสภาพคล่องส่วนเกินกว่าที่ TFFIF มีความ

จ าเป็นต้องใช้ โดยจะท าการลดทุนจดทะเบียนของ TFFIF 

 การจ่ายปันผลและการคืนเงินทุนโดยการลดทุนมีรายละเอียดดังน้ี 

คร้ังที่ ผลการด าเนินงานงวด เงินปันผล (บาท) เงินคืนทุน (บาท) วันจ่ าย เงิน

ปันผล จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย 

1 1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61 340,008,000 0.0744 40,673,000 0.008 15 มี.ค.62 

2 1 ม.ค.62 – 31 มี.ค.62 468,425,000 0.1025 72,206,000 0.0158 14 มิ.ย.62 

3 1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62 439,634,000 0.0962 84,088,000 0.0184 16 ก.ย.62 

4 1 ก.ค.62 – 30 ก.ย.62 546,115,000 0.1195 - - 19 ธ.ค.62 

 การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2561 ถึง 30 กันยายน 2562) TFFIF ได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 4 คร้ัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นต่อหน่วย 0.3926 บาท คิด

เป็นจ านวนเงินรวม 1,794.18 ล้านบาท  
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TFFIF ได้ประกาศลดทุนโดยวิธีลดมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวน 3 คร้ัง รวมทั้งสิ้นหน่วยละ 0.0431 บาท 

คิดเป็นจ านวนเงินรวม 196.97 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินเนื่องจาก TFFIF มีเงินสดส่วนเกิน

จากรายการค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชีตัดจ าหน่าย สรุปรวมการจ่ายเงินปัน

ผลและเงินลดทุนในปี 2562 จ านวนหน่วยละ 0.4357 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,991.15 ล้านบาท 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 4 เป็นเร่ืองที่

รายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ และขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้โอกาสนี้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถามว่า สาเหตุใด 

TFFIF ถึงได้มีการคืนเงินทุนออกมา เป็นเพราะเก็บเงินเกินหรือไม่ เพราะตามตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปัน

ผลและการคืนเงินทุนโดยการลดทุนนั้นปรากฏมีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้แล้วแล้วจึง

เหลือประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยได้จ่ายเป็นเงินปันผลประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่เมื่อรวมกับจ านวนเงิน

ลดทุนแล้วเป็นประมาณ 1,900 ล้านบาท ท าไมถึงได้เป็นเช่นนี้ 

 ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า ไม่ใช่กรณีของการเก็บเงินไปเกินใน

ตอนออกจ าหน่ายหน่วยลงทุนต่อประชาชนคร้ังแรก  แต่หากเป็นเพราะว่า TFFIF มีสภาพคล่องจากกระแสเงิน

สดที่ได้จากรายได้และมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเกิดขึ้นในทางบัญชีซึ่งรอตัดจ าหน่าย โดยรายการ

ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมีจ านวนมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ตัวเลขก าไรในทางบัญชีมีจ านวนน้อยกว่า

ความเป็นจริง TFFIF จึงจ่ายเงินสดที่มาจากก าไรดังกล่าวนั้นออกมาในรูปของเงินคืนทุน โดยในทางงบ

การเงินมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเกิดขึ้น ก าไรสุทธิจึงน้อยกว่าความเป็นจริง  บริษัทจัดการจึงต้องจ่ายเงินให้แก่

ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของการลดทุนและภายใน 2 ปีจากนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการลดทุนเกิดขึ้นอีก 

ในขณะนี้ยังมีก าไรสะสมอยู่ เป็นจ านวนมาก เช่น ก าไรจากการประเมินค่า  ซึ่งไม่ใช่ก าไรที่อยู่ในรูป 

เงินสด  

คุณวรวุต กฤติยานิธิ ผู้ถือหน่วยลงทุน  สอบถามดังนี ้

  1. จ านวน ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มีอัตราเท่าใด เนื่องจากไม่ปรากฏตัวเลขดังกล่าวในสรุป

ข้อสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (Factsheet) 

  2. ตามหนังสือชี้ชวนระบุว่าเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 4.3% ถึง ประมาณ 5 กว่า % แต่ท าไมการจ่ายเงิน

ปันผลจริงที่ไม่รวมลดทุนมีเพียง 3.92% ซึ่งต่ ากว่าอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจัดการจะ

ด าเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามประมาณการดังกล่าว 
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 ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ตอบชี้แจง ดังนี้ 

1. ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีทั้งหมด 46% ซึ่งเป็นตัวเลขที่

สูงกว่าตอนออกการเสนอขายหุ้นหน่วยลุงทนใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO)   

2. ส าหรับตัวเลขเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่ประมาณ 4.3-5.3% เป็นจ านวนที่รวมเงินปันผล

และเงินลดทุนเข้าด้วยกันแล้ว หากคิดเฉพาะเงินปันผลเท่านั้น เนื่องจากว่าผลการด าเนินงานในปี 2562 มีเพียง

ประมาณ 337 วัน เมื่อคิดเทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้เป็นยอด 365 วัน หรือ 1 ปี เงินปันผลจะอยู่ที่ 4.72% ซึ่ง

ใกล้เคียงกับตัวเลขเงินปันผลที่ประมาณการไว้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

คุณวรวุต กฤติยานิธิ ผู้ถือหน่วยลงทุน มีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่คิดเป็นเงินปันผล ไม่ควรรวมเงิน

ลดทุน เพราะเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) จะเท่ากับ ศูนย์ 

คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์  (ตัวแทนจาก KTAM) ชี้แจงว่า ตามหนังสือชี้ชวนระบุเงินปันผลที่

ประมาณการไว้อยู่ที่ 4.02-4.09% ในขณะที่จ่ายจริงอยู่ที่ 4.25% โดยเงินลดทุนที่แยกออกมากอยู่ที่ 0.47%  

คุณวรวุต กฤติยานิธิ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราเงินปันผลที่ได้รับจริงน้อยกว่า

จ านวนที่ชี้แจง โดยได้รับเพียง 3.92%  

คุณนิดาวรรณ สุขประดิษฐ์ (ตัวแทนจาก KTAM) ชี้แจงว่า จ านวนที่ชี้แจงเป็นการปรับอัตราให้เป็น 1 

ปี โดยการค านวณจากอัตราที่ได้รับที่ 337 วัน  

คุณวรวุต กฤติยานิธิ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลตอบแทนในปีหน้า คาดว่าจ่ายได้

ประมาณเท่าใดหากไม่รวมการลดทุน 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า อัตราผลตอบแทนจะมีจ านวนเท่าใด

นั้น ต้องพิจารณาถึงปริมาณการเดินทาง (Traffic) และ ค่าใช้จ่าย หากทั้งสองรายการนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

จากของเดิมนักผลตอบแทนก็จะใกล้เคียงกับของปีที่ผ่านมา  

คุณวรวุต กฤติยานิธิ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมว่า จะท าอย่างไรถึงจะเพิ่มสภาพคล่อง 

(Volume) ให้กับการซื้อขายของหน่วยลงทุน จากปัจจุบันที่มีประมาณ 2-3 ล้านหน่วยต่อวัน เพราะหาก

ผลตอบแทนสูงกว่านี้น่าจะจูงใจให้ผู้ลงทุนมีความสนใจลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติก็อาจเข้ามา

ซื้อขายด้วย  
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ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า ในส่วนของสภาพคล่องของ

หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น น่าจะเป็นปัญหาของทั้งอุตสาหกรรม กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานอ่ืน ๆ ก็ประสบปัญหาเร่ืองสภาพคล่องของหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน แม้ว่า TFFIF จะมีขนาดมูลค่าตาม

ราคาตลาด (Market Cap.) ใหญ่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท แต่การซื้อขายก็ไม่ได้มีปริมาณเป็นจ านวนมาก 

เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย 46% ผู้ถือหน่วยลงทุนสถาบัน 

44% และกระทรวงการคลัง 10% ซึ่งเมื่อเทียบกับกองทุนอ่ืน ๆ แล้ว ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยค่อนข้าง

สูงจากจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนกว่าสามหมื่นสี่พันคน ทั้งนี้ หากพิจารณาว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีวัตถุประสงค์ใน

การลงทุนในหน่วยลงทุนของ TFFIF เพื่อให้ TFFIF ให้ผลตอบแทนเสมือนเงินฝาก ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มนี้ก็

จะไม่ประสงค์ที่จะซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรายวัน ลักษณะเช่นนี้จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

TFFIF ที่ไม่เน้นให้มีการสร้างผลตอบแทนในรูป capital gain แต่เน้นให้สร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

มากกว่า อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากกองนี้สามารถลงในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานชิ้นอ่ืน ๆ ได้อีก 

น่าจะท าให้กองมีความน่าสนใจมากขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องได้มากขึ้น 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถามกรณีที่เงินคืน

ทุนที่ได้จ่ายมา 4 คร้ัง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 30 กันยายน 2562 จ านวน 0.0431 บาท คูณกับจ านวนหน่วย 

4,570 ล้านหน่วย ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเงิน 196 ล้านบาท ยังไม่ครบค่าที่ตัดจ่าย 271 ล้านบาท ยังขาดอยู่อีก

จ านวน 74 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC) ชี้แจงว่า  การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากก าไรและ

ก าไรสะสมในไตรมาส ส่วนเงินลดทุนจะจ่ายจากยอดที่เป็นค่าใช้จ่ายในการตัดจ่ายของปีนั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มี

การจ่ายคืนทุนโดยการลดทุนส าหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 เท่านั้น ส่วนในไตรมาส 4 นั้น เนื่องจากมีการ

ประเมินมูลค่าในวันที่ 30 กันยายน 2562 จากสัญญารับโอนสิทธิและรายได้  ท าให้ TFFIF มีก าไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จึงท าให้ TFFIF มีก าไรสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของ TFFIF นั้น หาก TFFIF 

มีก าไรสะสม บริษัทจัดการก็สามารถจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมได้ เงินสดที่ตัดจ่ายออกมาเป็นค่าใช้จ่ายใน

การออกและเสนอขายในไตรมาสที่ 4 จึงถูกน ามาจ่ายในรูปของเงินปันผลแทน 

คุณสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า กรณีที่รัฐบาลอนุญาตให้ใช้บริการค่าผ่าน

ทางพิเศษฟรีในช่วงวันหยุดเทศกาล ขอให้ทางการเป็นผู้รับผิดชอบถึงรายได้ที่หายไปดังกล่าวได้หรือไม่ 
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คุณณัฐรี พนัสสุทรากร (ตัวแทนจาก MFC) ชี้แจงว่า ตามข้อตกลงในการลงทุนของ TFFIF ในรายได้

ในอนาคตของ กทพ. ระบุว่าหากเป็นนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองที่สอบถาม TFFIF จะเป็นผู้รับภาระนั้นไป 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การยกเว้นค่าผ่านทางแบ่งได้เป็น

สองกรณีคือ  

กรณีแรก  เป็นช่วงปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรวมแล้วประมาณ 15 วัน บริษัทจัดการได้น ายอด

ดังกล่าวมารวมในการท าการประมาณการรายได้ตั้งแต่ตอนที่ตั้งกองไว้แล้ว 

กรณีที่สองเป็นการลดค่าผ่านทางตามนโยบายของรัฐบาลในเดือนมกราคมที่ผ่านมาจ านวน 30 วัน นั้น

ที่ให้ลดค่าผ่านทางประเภท ETC (Electronic Toll Collection) ลง 5% ซึ่งบริษัทจัดการยังไม่เห็นผลการ

ด าเนินงาน (Performance) หรือจ านวนการจราจรที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา หากพิจารณาโดย

เทียบเคียงกับจ านวนผู้ใช้ทางพิเศษในเดือนมกราคมของปีก่อนหน้า ซึ่งสัดส่วนของ ETC อยู่ที่ประมาณ 44% 

โดยการลดค่าผ่านทางประเภท ETC 5% ส่งผลต่อรายได้ประมาณ 4 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนต่อรายได้ทั้งปี 

จะท าให้กระทบต่อรายได้ประมาณ 0.183% เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ของปีที่ผ่านมา 

คุณพิธิกัญญ์ณภรณ์ มั่งมีศรี ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด 4 คร้ัง สามารถ

ตรวจสอบการจ่ายเงินปันผลหรือการจ่ายเงินคืนทุนได้อย่างไร 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา TFFIF จ่ายเงินปันผล

ทั้งหมด 4 คร้ัง และเงินคืนทุน 3 คร้ัง หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับเงินดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้อง

ตรวจสอบกับนายทะเบียนของกอง คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เพราะตามปกตินั้นแล้ว

เงินปันผลและเงินคืนทุนต้องเข้าพร้อมกันหรือติดต่อให้ผู้จัดการกองทุนประสานให้ได้ 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถามว่า ค่าใช้จ่าย

ของ TFFIF เมื่อตัดค่าใช้จ่ายด าเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายของ TFFIF ที่หัก มีจ านวนเท่าใด เป็นรายจ่าย

ประจ า (fixed) หรือไม่ หรือแปรพันตามรายได้ 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายมีจ านวน 353 ล้านบาท 

โดยค่าใช้จ่ายจ านวน 271 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เหลือ 82 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เป็นค่า

บริหารจัดการนั้นจะแปรผันตาม NAV เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก็แปรผัน

ตาม NAV ส าหรับอ่ืนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ เช่น ค่าผู้สอบบัญชี ค่าผู้ประเมินราคา ค่าจัดส่ง

เอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าการจัดประชุม เป็นต้น 
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คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายแสงไชย  ปิยะเจริญวัฒนา สอบถามเพิ่มเติมว่า การ

ถือหุ้นของกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10% มีข้อก าหนดให้กระทรวงการคลังถือหุ้นเป็น

ระยะเวลาเท่าใด ในจ านวนเท่าใด หรือไม่     

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า กระทรวงการคลังต้องถือหน่วย

ลงทุนไม่น้อยกว่า 10% เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่กองเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) 

กล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2562 และด าเนินการประชุมเข้าสู่วาระที่ 5 

วาระท่ี 5: รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และก าหนดตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ารอบ

ปีบัญชี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ขอให้คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  

(ตัวแทนจาก MFC) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม 

คุณหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ (ตัวแทนจาก MFC) แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ารอบปีบัญชี ช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 

กันยายน 2563 โดยเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1.  นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7138 

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 

3.  นางสาวรสพร เดชอาคม           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 

ส าหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ารอบปีบัญชี  ช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

จ านวน 1,530,000 บาท โดยประกอบไปด้วยการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และรอบปีบัญชี รวมทั้งการ

ตรวจสอบรายได้ค่าผ่านทาง ซึ่งอัตราค่าตอบแทนยังคงมีจ านวนเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
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  เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) 

กล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบวาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ กองทุนรวมและก าหนดตอบ

แทนของผู้สอบบัญชี ประจ ารอบปีบัญชี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 และด าเนินการประชุมเข้าสู่

วาระที่ 6 

วาระที่ 6: เร่ืองอื่นๆ 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันจึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

หนังสือเชิญประชุมเนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะไม่ได้รับข้อมูลและไม่มี

โอกาสร่วมพิจารณาด้วย อย่างไรก็ดี ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงสนใจซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามหรือให้ค าแนะน าได้ 

คุณเกียรติสิน ประวีณวรกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า มีกฎหมายหรือมีกฎเกณฑ์ใดที่จะมีผลต่อ 

TFFIFโดยเฉพาะต่อรายได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังเช่นตัวอย่างที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยใน

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้  

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ตอบข้อซักถามว่า เน่ืองจากการจัดตั้ง TFFIF 

เกิดจากนโยบายของรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นซึ่งในระหว่างการจัดตั้งกองได้มีการสอบถามไปยังส านักงาน

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 และ2563 

 รอบปีบัญชี 2562 

1 ตุลาคม 2561 ถึง  

30 กันยายน 2562 

รอบปีบัญชี 2563 

1 ตุลาคม 2562 ถึง   

30 กันยายน 2563 

เปลี่ยนแปลง 

สอบทานรายไตรมาส 480,000 480,000 0% 

ตรวจสอบรายปี 700,000 700,000 0% 

ตรวจสอบรายได้ค่าผ่านทาง 350,000 350,000 0% 

รวม 1,530,000 1,530,000 0% 
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คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งให้ความเห็นว่า TFFIF ไม่เข้าข่ายลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินเหมือนกองทุนตรา

สารหนี้อ่ืน ๆ ทั่วไป จึงไม่โดนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) 15% ดังเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้อ่ืน ๆ  

คุณศราวุธ วชิรสุนการพจน์ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า เหตุใดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการจ่ายปัน

ผลสามคร้ังแรกเป็นไปตาม มาตรา 40(8) ของประมวลรัษฎากร แต่ในคร้ังที่สี่เป็นตาม มาตรา 40(4) ของ

ประมวลรัษฎากร 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับ TFFIF

โครงสร้างพื้นฐานนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย  (Withholding Tax) 10% เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่

การจัดตั้งกองในปี 2559 ตอนนี้กองนี้จะยังได้รับการยกเว้นอีกราว 6 ถึง 7 ปี หลังจากนั้นก็จะโดนการเรียกเก็บ

ภาษี  (Withholding Tax)  10% 

คุณสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า เมื่อ TFFIF คืนเงินลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมดแล้ว TFFIF จะถูกปิดใช่หรือไม่ หรือหากยังคงมีทรัพย์สินอยู่จะยังคงเปิดต่อไป  

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า หาก TFFIF ยังคงมีทรัพย์สินเพียง

แค่สองเส้นทางคือสายฉลองรัชและสายบูรพาวิถี และไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

เพิ่มเติมจนเมื่อครบก าหนดสามสิบปีแล้ว กองก็จะสิ้นไป 

คุณจีณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุน มีข้อเสนอแนะ ให้ กทพ. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ดีขึ้น เพื่อให้มีการบ ารุงรักษาที่น้อยลงและท าให้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน

และบ ารุงรักษาระบบของการบ ารุงรักษาทางพิเศษลดลง 

คุณนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์ (ตัวแทนจาก กทพ.) แจ้งต่อที่ประชุม ขอรับไว้พิจารณา 

คุณนัยเนตร  เนตรมานพ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามความคืบหน้าของการสร้างทางด่วนเชื่อมต่อ

ท่าเรือกรุงเทพฯ กับ S1 เป็นอย่างไร 

คุณนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์ (ตัวแทนจาก กทพ.) ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างด าเนินการโดยเร่ิมโครงการใน

ปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 โดย กทพ.ได้จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา

ความเหมาะสมและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Impact 

Assessment :EIA  ช่วงระยะเวลาที่เร่ิมท าคือตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
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ศึกษาความเหมาะสมและจัดท ารายงาน EIA  ของโครงการ คาดว่าโครงการน้ีจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการ

ภายในตุลาคมปี พ.ศ. 2567 

คุณเกียรติสิน ประวีณวรกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน  เสนอแนะให้เพิ่มสภาพคล่องหรือเพิ่มผู้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนของ TFFIF โดยให้แก้เงื่อนไขทางราชการเพื่อให้กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ สามารถเข้ามาซื้อหน่วย

ลงทุน TFFIF ได้เพราะกลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มีเงินลงทุนสูง ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีสหกรณ์ เพียงแห่งเดียวที่

สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของ TFFIF ได้ คือ EGATIF จึงขอเสนอให้ผลักดันให้กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

สามารถซื้อ TFFIF ได้ 

ประธานท่ีประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) แถลงต่อที่ประชุมว่า รับทราบและตระหนัก

ถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ก าลังด าเนินการ

แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ 

คุณวรนุช วิริยะโชติ ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามดังนี้ 

1. อยากจะทราบถึงผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีใหม่ว่าจะมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป และจะมีผลกระทบหรือมีประเด็นใดเกี่ยวข้องต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

หรือไม่  

2. กรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะขอปันเงินจ านวนหนึ่งเพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายในการท าทางพิเศษเชื่อมกับ

ทาง N2 กรณีที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นเร่ืองของการเพิ่มทุนหรือว่าจะเป็นเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนและหากมีการท า

เช่นน้ีจริงจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายหรือรายได้อย่างไรหรือไม่ 

ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ชี้แจงว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่นั้น ได้มีการ

หารือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ยอมรับวิธีการรับรู้รายได้

ในการลงทุนโดยให้ถือว่าเป็น Investment in property ไม่ต่างกับการลงทุนในลักษณะของกองทรัสต์ (REIT)  

เช่นเดียวกันกับเร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนรวม โดยตามมาตรฐานการบัญชีใหม่จะไม่ยอมให้ท าการ

ทยอยตัดจ าหน่ายรายจ่ายดังกล่าวโดยจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตอนต้นเลย แต่ TFFIF ได้จัดตั้งมาแล้ว จึง

ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ในส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ส าหรับโครงการใหม่ๆ หรือโครงการอ่ืน ๆ นั้นที่อยู่ในโครงการที่ทาง กทพ. จะด าเนินการ โครงการ

ดังกล่าวนั้นต้องใช้เงินงบประมาณภาครัฐไม่ได้เกี่ยวกับ TFFIF เลย แต่เมื่อ กทพ. ก่อสร้างทางพิเศษนั้น ๆ 
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เสร็จแล้วและ TFFIF สนใจจะลงทุนในรายได้ในอนาคตของทางพิเศษสายดังกล่าวหรือไม่ เป็นประเด็นที่ต้อง

พิจารณาต่อไปในอนาคต 

คุณสิทธิชัย วอสเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามดังนี้ 

  1. ทางด่วนบูรพาวิถี ส่วนขยาย ชลบุรี - พัทยา ยังคงมีโครงการน้ีอยู่หรือไม่ 

 2. ความมั่นใจในเร่ืองทางด่วน ฉลองรัช – สระบุรี มั่นใจได้เพียงใดว่าสามารถด าเนินการขยายต่อได้ 

 3. จะมีโครงการทางพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้น หรือไม่อย่างไร และ

ความชัดเจนในโครงการน้ีเป็นอย่างไรบ้าง 

คุณนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์ (ตัวแทนจาก กทพ.) ชี้แจงว่า โครงการทางด่วนบูรพาวิถีส่วนขยาย ชลบุรี

ไปพัทยา สถานะปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้วเพราะมีการท าประชาพิจารณ์  แล้ว ปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านจาก

ประชาชน 

โครงการทางพิเศษ ฉลองรัช – สระบุรี ทาง กทพ. มั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้เพราะได้มีการท า

ประชาพิจารณ์ (EIA) เสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีเสียงคัดค้านจากประชาชน 

ส าหรับโครงการทางพิเศษที่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันมีอยู่หลายโครงการ 

กทพ. จะขออนุญาตให้ค าตอบในภายหลังถึงโครงการที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว 

ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม (คุณไพรัช มิคะเสน ตัวแทน KTAM) ที่กล่าว

ขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562  

เมื่อเวลา 15.50 น. 

     

 

ลงชื่อ                                 ประธานในที่ประชุม 

                       (นายไพรัช มิคะเสน) 

 

 


