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ชื่อกองทุน (ไทย)   กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

ชื่อกองทุน (อังกฤษ) Thailand Future Fund  
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TFFIF             ชื่อบริษัทจัดการ     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
วันจัดตั้งกองทุน 24 พฤศจิกายน 2559 

สัดส่วนการลงทุน                                                              ประเภททรัพย์สิน                                      
100 % ลงทุนตรง 0 % ลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้น ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 0% 

    สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 100% 

 

 

 

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 4 ธันวาคม 2563) 
รายช่ือ จ านวนหน่วยลงทุน ร้อยละ 
กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 184,436,200 4.04 
AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 125,158,300 2.74 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 113,398,800 2.48 
มหาวิทยาลัยมหิดล 110,898,300 2.43 
Foreign Limit 49%  
Current Foreign Holding 5.39%  
 

Market Cap 45,014,500,000 ราคาปิด ณ วันท าการสุดท้ายของปี 9.85      จ านวนหน่วย 4,570,000,000 
        
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 53,696,116,367 NAV/หน่วย 11.7497 ทุนจดทะเบียน  45,700,000,000 Par /หน่วย 9.9569 
        
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 24/11/2559 Price/NAV 0.84 เท่า อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน้ าหนัก - 
        

โครงสร้างเงินทุนของกองทุน 
สินทรัพย์รวม 53,708,434,414 ก ำไร/ขำดทุนสะสม 8,193,083,367 
    

หน้ีสินรวม 12,318,047 สัดส่วนกำรกู้ยืม - 
    

ทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือ
หน่วย 

45,503,033,000 Credit Rating -ไม่มี- 

ส่วนที่ 1  
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทนุ 

(ค าเตือน: กองทุนมีทรัพย์สินหลักมีอายุจ ากัด หากไม่มีการเพิ่มทุน มูลค่าทรัพย์สินหลักจะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์ เมื่อส้ินสุด
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2591) 

100%

สิทธิในรายได้ที่โอน
ระยะเวลา 30 ปี

100%

สัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ค่าผ่าน
ทางพิเศษ

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิรายได้, 99.57%

ดอกเบ้ียรับ, 
0.43%

โครงสร้างรายได้
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ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน ราคาประเมินตามวิธีหลัก ผู้ประเมิน 
สิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบัน
ของทางพิเศษ 2 สายทางของ กทพ. เป็นระยะเวลาคงเหลือ 28 ปี  

บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 

ทางพิเศษฉลองรัช 26,779 

ทางพิเศษบูรพาวิถ ี 26,128 

รวม 52,907 

    
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง และยอดสะสม 

  บาทต่อหน่วย 2560 2561 2562** 2563 ตั้งแต่จัดตั้ง 
        

จ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง*  เงินปันผล  - - 0.3926 0.3980 0.7906 
        

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ  เงินลดทุน - - 0.0431 - 0.0431 
*    กองทุนจ่ายปันผลรายไตรมาส 
**  กองทุนลงทุนในสิทธิท่ีจะได้รับรายได้ ตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 ดงันั้น จึงเปน็การจ่ายเงินปันผลต้ังแต่ส าหรับรอยระยะเวลา 29 ต.ค. 2561 ถึง 30 

ก.ย.2562 
 

ประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นของกองทุนส าหรับปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 
    

หากกองทุนระดมทุนจ านวนไม่เกิน 41,000 - 45,700 ล้านบาท ตามประมาณการซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี/2 

เงินปันผลจากการด าเนินงานปกติ ร้อยละ 4.02 – 4.49 

เงินปันผลจากการสนับสนุนผลตอบแทน/1 - 
เงินลดทุน ร้อยละ 0.73-0.81 
รวมอัตราการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วย ร้อยละ 4.75 – 5.30 

/1ไม่มีการสนับสนุนผลตอบแทน 
/2 แสดงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพ่ิมทุน กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

ประมาณการผลตอบแทนระยะยาวของกองทุน ** ใช้ราคาเสนอขาย     
สมมติฐานส าคัญในการค านวณ IRR ณ ราคาท่ีเข้าลงทุน 10 บาท/หน่วย**  Expected IRR 

- กระแสเงินสดค าณวนจากรายงานประเมินเมื่อวันท่ี 30/09/2563  ไม่รวมเงินสนับสนุน
ผลตอบแทน 

7.50 % 

- ค่าใช้จ่ายระดับกองทุนตามสัญญา (%ต่อรายได้รวม)  เฉลี่ย 2.35%*  รวมเงินสนับสนุนผลตอบแทน* -ไม่มี 

- สัดส่วนการกู้ยืม (ถ้ามี) ไม่มี   
- สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ถ้ามี) ไม่มี   

*ค่าใช้จ่ายระดับกองทุน เฉลี่ย 30 ปี ตามสัญญาโอนและรับโอนรายได้ในอนาคต 

หมายเหตุ:    ข้อมูลประมาณการน้ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของรายงานฉบับน้ี  โดยจัดท าขึ้นตามสถานการณ์สมมติส าหรับ
อนาคตซึ่งไม่จ าเป็นต้องคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง  ดังน้ันผู้ใช้ข้อมูลต้องระมัดระวังและใช้วิจารณญาณของตนเองอย่างถี่
ถ้วนในการประเมินผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนและข้อมูลประมาณทางน้ีอาจไม่เหมาะสมส าหรับ
สถานการณ์อื่น ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงมักจะแตกต่างจากข้อมูลประมาณการเนื่องจากเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีคาดการณ์ไว้ไม่
เกิดขึ้นจริงตามที่คาดและผลต่างอาจมีสาระส าคัญ บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองต่อความเป็นไปได้ของความส าเร็จ
ตามประมาณการน้ี 

 ข้อมูลประมาณการน้ีไม่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี 
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รายละเอียดของคู่สัญญาท าการแบ่งรายได้ 
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. กทพ. ปัจจุบันเปิดให้บริการทาง
พิเศษ 8 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 224.6 กิโลเมตร และทางเชื่อม 3 ทางเชื่อม 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนได้แก่สิทธิ
ในรายได้ท่ีโอนคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทาง
รวมสุทธิท่ีจัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษ 
2 สายทาง ท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ได้แก่ ทาง
พิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 
ปี นับจากวันโอนสิทธิตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ (เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561) กทพ. เป็น
ผู้ท าหน้าท่ีบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day 
Management) ตามที่กฎหมายก าหนด  

 

ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                         

หมายเหตุ: กองทุนลงทุนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

ตัวเลขทางการเงินท่ีส าคัญ 2561 2562 2563 

Revenue (M.THB) - 2,042.18 1,909.03 
Other Income (M.THB) 10.28 11.82 8.18 
Subsidies (M.THB) - - - 
EBITDA (M.THB) 8.86 1,969.56 1,820.41 
Net Profit (M.THB) 8.00 10,054.22 1,266.54 
EPU (THB) 0.08 2.20 0.27 
DPU (THB) - 0.3926 0.3980 
Capital Reduction (M.THB) - 196.97 - 
Debt/Net Asset Value (Times) - - - 
Interest Cost (%) - - - 
Operating Cash Flow 124.44 (42,458.84) 1,938.16 
Investing Cash Flow - - - 
Financing Cash Flow (7.82) 42,394.03 (1,901.57) 

2,042 1,909

4,538 4,242

29 ต.ค61 -30 ก.ย.62 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

การด าเนินงานของกทพ.และส่วนแบ่งรายได้ที่
จ่ายให้แก่กองทุน

ส่วนแบ่งรายได้กองทุน รายได้ทั้งหมดของคู่สัญญา

หน่วย : ล้านบาท 
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Net Cash Flow 116.62 (64.81) 36.60 
NAV (THB) 1,021.96 54,331.15 53,696.12 
P/NAV (Times) Na. 1.09 0.84 
Dividend Yield (%) กรณีมีการสนับสนุนผลตอบแทน - - - 
Dividend Yield (%) กรณีไม่มีการสนับสนุนผลตอบแทน* - 3.27% 4.04% 
Market Cap (M.THB) - 59,410.00 45,014.50 
Closing Price (M.THB) - 13.00 9.85 
*ค านวณ Annualized บนราคาตลาด ณ. วันสิ้นงวด 

การวิเคราะห์และค าอธิบายการด าเนินงานและฐานะการเงิน  สรุปข้อมูลการกุ้ยืมเงิน 

ผลการด าเนินงานของกองทุน TFFIF ส าหรับปี 2563 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็น
จ านวนเงิน 1,525 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.56 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 เน่ืองจากการลดลงของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้โดย
มีสาเหตุจากผลกระทบของการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการ
ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในช่วงวันชดเชยวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ของปี 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2563 กองทุนมีการประเมินการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
รายได้ โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นราคายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 52,907 
ล้านบาท ท าให้มีผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินเป็นจ านวน 259 ล้านบาท ส่งผลให้มีการ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในปี 2562 จ านวน 1,267 ล้านบาท  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นจ านวนเงิน 53,696 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.7497 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีก าไรสะสมเป็น
จ านวนเงิน 8,193 ล้านบาท 

 -ไม่มี- 

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด                         ไม่มีเงื่อนไข                 อื่น ๆ   

ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ส าหรับปี 2563 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด อัตราท่ีเรียกเก็บจริง % ของรายได้จากการลงทุน
สุทธิ ป ี2563 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน 46.35 ล้านบาท 3.03 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 7.53 ล้านบาท 0.49 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4.61 ล้านบาท 0.30 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน -ไม่มีเรียกเก็บ- -ไม่มีเรียกเก็บ- 
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ -ไม่มีเรียกเก็บ- -ไม่มีเรียกเก็บ- 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาทรัพย์สิน -ไม่มีเรียกเก็บ- -ไม่มีเรียกเก็บ- 
ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ -ไม่มีเรียกเก็บ- -ไม่มีเรียกเก็บ- 
ค่าเบี้ยประกันภัย 21.68 ล้านบาท 1.42 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 0.15 ล้านบาท 0.01 
ค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีมีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV 294.67/3 ล้านบาท 19.33 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 17.01/4  ล้านบาท 1.12 

/3 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบญัชีตัดจ าหนา่ย 
/4 ค่าผู้สอบบัญชี ค่าประเมินทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการปิดสมุดทะเบียน และอ่ืน ๆ 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างรูปแบบและการบริหารจัดการกองทุน 
1.1  กองทุนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นโดยลงทุนในสิทธิในรายได้ท่ีโอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่งเป็น

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวท่ีกองทุนเข้าลงทุนครั้งแรก นอกจากการลงทุนในตราสารทาง
การเงินตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 

1.2 กองทุนต้องพึ่งพา กทพ. ในการด าเนินงานทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก และการจัดเก็บ และการ
น าส่งรายได้ท่ีโอนให้แก่กองทุน  

1.3 หากกองทุนไม่สามารถได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินหรือสร้างกระแสรายได้แหล่งใหม่  อาจถือเป็นข้อจ ากัดท่ีมี
นัยส าคัญส าหรับการด าเนินงาน และอาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตของกองทุน และอาจส่งผลให้ต้องเลิกกองทุนเมื่อสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้หมดอายุลงหรือมีการเลิกสัญญา 

1.4 กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือรายได้ค่าผ่านทางในอนาคตท่ี กทพ. ตกลงโอนให้แก่กองทุนตามสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ หากการโอนดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็น "การซื้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์"ตามกฎหมายไทย 
และรายได้ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อเรียกร้องของเจ้าหน้ีรายอื่น 

1.5 สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อ กทพ. หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ หรือกรณีท่ีทรัพย์สินทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกโครงการใดเสียหายท้ังหมดจาก
ความผิดของ กทพ. มีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินท้ังหมดของกทพ. ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการยึดหรือการบังคับคดี 

1.6 กองทุนมีผลการด าเนินงานในอดีตท่ีจ ากัด และข้อมูลทางการเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนใช้ส าหรับประเมินกองทุน
และประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนน้ันมีอยู่อย่างจ ากัด 

1.7 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบความส าเร็จได้และบริษัท
จัดการสามารถตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.8 บริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานทางท่ีมีการจัดเก็บค่าผ่านทาง และการท่ีบริษัท
จัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน หรือ กทพ. ไม่สามารถด าเนินงานทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้
ครั้งแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

1.9 กองทุนมีความเสี่ยงบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในกรณีท่ี กทพ.ผิดข้อตกลง
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือในกรณีท่ีถือเป็นการผิดข้อสัญญา หรือมีบางกรณีท่ีอาจไม่ถือว่า 
กทพ. ผิดหน้าท่ี หรือผิดนัดตามสัญญา 

1.10 หากเกิดเหตุการณ์ท่ี กทพ. โต้แย้ง หรือปฏิเสธความสมบูรณ์ หรือการมีผลใช้บังคับได้ของสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ หรือปฏิเสธว่าตนไม่ผูกพันตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือมีเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อสถานภาพ หรือความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

1.11 การปรับขึ้นอัตราภาษี มูลค่าเพิ่มท่ีใช้ บังคับกับอัตราค่าผ่านทางในประเทศไทยจนสูงกว่าร้อยละ  10 อาจจะลด
จ านวนรายได้ท่ีโอน 

1.12 กองทุนอาจมีความเสี่ยงในการช าระหน้ีหรือการขอสินเชื่อสาหรับหน้ีเงินกู้ในอนาคต และอาจไม่สามารถหาเงินกู้
ได้ในอนาคตบนเงื่อนไขทางธุรกิจท่ียอมรับได้ หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย 

1.13 สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่อย่างจ ากัด 
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1.14 รายงานการประเมินมูลค่า และรายงานใด ๆ ท่ีอ้างอิง ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุน
มิใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีทางธุรกิจของกองทุน และไม่ใช่การแสดงความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
เกี่ยวกับราคาซื้อ ขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะทางการเงินของกองทุน 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินการทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก 
2.1  สิทธิในรายได้ท่ีโอนซึ่งกองทุนจะได้มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้น้ันขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจร

ของทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของ กทพ. 

2.2  รายได้ในอนาคตท่ีกองทุนจะได้รับน้ันขึ้นอยู่กับอัตราค่าผ่านทาง รวมท้ัง การยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางของ
ทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก โดยการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรือการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. เช่นการท่ี กทพ. ต้องปฏิบั ติตาม
นโยบายของรัฐบาล 

2.3  หากผู้ใช้ทางเลือกใช้ถนนท่ีเป็นทางเลือกอื่น หรือรูปแบบการเดินทางอื่นท่ีเป็นทางเลือก ปริมาณการจราจรของ
ทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจลดลง 

2.4  หากรัฐบาล หรือ กทพ. (ในกรณีท่ีเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าสั่งของรัฐบาล)ก่อสร้างขยายหรือ
ปรับปรุงถนน หรือทาง หรือระบบขนส่งอื่นซึ่งมีลักษณะการใช้งานและทิศทางการคมนาคมส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีมี
ลักษณะแข่งขันกับทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ปริมาณการจราจรของทางพิเศษท่ีกองทุนเข้า
ลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

2.5  ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจจ ากัดการ
เติบโตของปริมาณการจราจร 

2.6 ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณการจราจรของผู้ประเมิน
ปริมาณการจราจรโดยเป็นการค านวณความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามโครงสร้างของทาง
พิเศษและยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณทาง
พิเศษและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษ 

2.7  การคาดการณ์ปริมาณการจราจรมีภายใต้ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่ง เป็นความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญ 
2.8  เหตุการณ์ท่ีไม่คาดหมายอาจท าให้การใช้ทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกหยุดชะงัก 
2.9  การประกันภัยส าหรับทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก อาจไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ท้ังหมด 
2.10 หากรัฐบาล หรือ กทพ. (ในกรณีท่ีเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าสั่งของรัฐบาล)  เปลี่ยนแปลงระบบการ

จัดเก็บค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก อาจมีผลกระทบบางประการท่ีเกี่ยวข้อง
กับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในกรณีการเก็บค่าผ่านทาง 

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กทพ. 
3.1  รายได้ค่าผ่านทางอาจลดลงเนื่องจากการจัดเก็บเงินรั่วไหลหรือเกิดความบกพร่องทางเทคนิค 
3.2  ต้นทุนการด าเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุนของ กทพ. อาจเพิ่มขึ้น 
3.3 กทพ. อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอท่ีจะสามารถช าระหน้ี หรือเพื่อใช้บริหารสภาพคล่องอื่น  ๆ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ 
3.4  โครงการก่อสร้างที่ กทพ. ด าเนินการอาจมีความล่าช้าหรือมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่างบประมาณท่ีเคยตั้งไว้ 
3.5 กทพ. มีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความและการด าเนินกระบวนพิจารณา 

3.6 กทพ. มีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนสิทธิในรายได้ท่ีโอนภายใต้สัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ท่ี กทพ. เข้าท ากับกองทุน 
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3.7  การด าเนินงานของ กทพ. บางส่วนต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยี 
3.8  กทพ. ต้องพึ่งพาบุคลากรหลักและคณะกรรมการของ กทพ. 
3.9 คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และกองทุนไม่สามารถรับรอง

ได้ว่าจะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
3.10 ทล. อาจยกเลิกการอนุญาตให้ กทพ. ใช้ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตั้ง ของทางพิเศษบูรพาวิถี และ กทพ. อาจไม่ได้รับชดเชย

ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศไทย 

4.1 ทางพิเศษท่ีกองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกตั้งอยู่ในประเทศไทย และกองทุนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทย 

4.2  การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน 

4.3  ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกองทุนและราคาตลาดของ
หน่วยลงทุน 

4.4  หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รัฐบาลชุดใหม่อาจไม่ด าเนินการสานต่อนโยบายท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบันก าหนดไว้ 
4.5  เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในภาคใต้ของประเทศไทย การก่อการร้าย และความไร้เสถียรภาพ

ท้ังในระดับระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผล
การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

4.6  ประเทศไทยอาจถูกมาตรการลงโทษจากประเทศอื่น และเศรษฐกิจของประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบ 
4.7 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ าท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
4.8  การท่ีค าพิพากษาของศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายไทยอาจจ ากัดความสามารถของผู้

ถือหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนหรือบริษัทจัดการ 
4.9 กองทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลและข้อก าหนดทางบัญชีท่ีอาจแตกต่างจากในประเทศอื่น ๆ ใน

บางเรื่องที่ส าคัญบางประการ 
4.10 งบการเงินของกองทุนจัดท าขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐาน รายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศในบางเรื่องที่ส าคัญบางประการ 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 
บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 
 โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  
 www.ktam.co.th 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100  
www.mfcfund.com 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   
อาคารธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่ ชั้น 19 เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  
www.kasikornbank.com 

http://www.ktam.co.th/
http://www.mfcfund.com/
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ส่วนที่ 2 

การด าเนินกิจการของกองทนุ 

1. ข้อมูลทั่วไปกองทนุ  

ชื่อกองทุน (ไทย) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

ชื่อกองทุน (อังกฤษ) Thailand Future Fund 

ชื่อย่อกองทุน  TFFIF 

บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ กองทุนปิด ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

วันท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

ประเภทหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้เริ่มแรกหน่วยละ 10.00 บาท รวม 
45,700,000,000 บาท  

ประวัติความเป็นมาโดยสรุป              การจัดตั้ง การจัดการ และการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่างๆ   วัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นโดยภาครัฐ
ของประเทศไทย  โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
("ส านักงาน ก.ล.ต.") ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
และกองทุนได้จดทะเบียนทรัพย์สินเริ่มแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีเงินทุน
เริ่มแรกจ านวน 1,000,000,000 บาท  

ต่อมากองทุนได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 และได้รับอนุมัติ
การจดทะเบียนเพิ่มทุนใน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนหลังเพิ่ม
ทุน รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 45,700,000,000 บาท กองทุนเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานครั้งแรกคือสิทธิในรายได้ที่โอนจ านวนร้อยละ 45 
ของค่าผ่านทางที่เรียกเก็บได้จริงจากผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี 
เป็นระยะเวลา 30 ปี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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วัตถุประสงค์การลงทุน ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อ
เป็นรายได้ให้แก่กองทุน รวมทั้งสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1    วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

การจัดตั้ง การจัดการ และการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่าง ๆ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที ่ วันทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี 

1.  17 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรีมีข้อส่ังการด้านเศรษฐกิจให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน

หลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนดแนวทางการระดมทุนใน

ตลาดทุน เพื่อน ามาสนับสนุนการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ โดยเร่งรัดการจัดตั้ง

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 

2.  15 ธันวาคม 2558 2.1 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุน ตามที่
กระทรวงการคลังได้น าเสนอ โดยมีหลักการในการจัดตั้งกองทุน ดังนี ้ 

(ก) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

(ข) เพื่อการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

(ค) เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

(ง) เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทุนและผู้มี เงินออมสามารถลงทุนใน
ทรัพย์สินของรัฐที่มีคุณภาพ 

(จ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุน 

2.2 คณะรัฐมนตรีลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและ
ก ากับการด าเนินงานของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย (Thailand Future Fund) เพื่อให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการด าเนินการอื่นใด เพื่อให้การจัดตั้งกองทุน
แล้วเสร็จ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณารายละเอียด รูปแบบ
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ล าดับที ่ วันทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี 

และโครงสร้างของการด าเนินงานของกองทุน พิจารณาการลงทุนและ
การจ าหน่ายคืนหน่วยลงทุนของกระทรวงการคลังในกองทุน ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย เพือ่ให้การบริหารกองทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ 

3.  12 กรกฎาคม 2559 3.1 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
ที่ส าคัญของกองทุนจากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  โดยก าหนดให้ในระยะแรกที่ยังไม่ได้มี
การระดมทุนจากนักลงทุนอื่น ๆ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนแต่เพียงรายเดียว วงเงินรวมประมาณ 10,000  ล้าน
บาท เพื่อเป็นการจัดตั้งกองทุน ซึ่งการลงทุนในวงเงินประมาณ 1,000 
ล้านบาท นั้น ก าหนดให้กระทรวงการคลังจ าหน่ายคืนหน่วยลงทุน 

ประเภท ข. ของกองทุนวายุภักษ์ เพื่อน าเงินสดที่ได้รับช าระจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ดังกล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุน ส าหรับการลงทุนในวงเงินอีกประมาณ 9,000 ล้านบาท 

กระทรวงการคลังอาจพิจารณาลงทุนโดยใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์ 

หรือน าหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนวายุภักดิ์ ไปช าระราคาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน (Pay in Kind) ได้ตามความเหมาะสม 

3.2 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้
ที่กองทุนจะเข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม
ของกรมทางหลวง จ านวน 2 โครงการคือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง และทางพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

4.  30  พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบโครงสร้างและรูปแบบของกองทุน เพื่อการ
ระดมทุนของ กทพ .หลักการและเงื่อนไขข้อก าหนดหลักของสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ การลงทุนของกระทรวงการคลังในกองทุน และ
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจในการน าโครงการโครงสร้างพื้นฐานของ 
กทพ .มาระดมทุนผ่านกองทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้
กระทรวงคมนาคม กทพ .ร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งจัดท าร่างสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ รวมทั้งรายละเอียดด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้
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ล าดับที ่ วันทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี 

แล้วเสร็จ และให้ภาครัฐร่วมถือหน่วยลงทุนด้วยในระดับที่เหมาะสม 

เพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงหลักการในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวข้างต้น กองทุนนี้จึงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสม โดยลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างตามเจตนารมณ์ที่ตั้ง
ไว้ รวมทั้งการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้วย โดยทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวอาจจะเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานเจา้ของโครงการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องมีศกัยภาพใน
การสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน และเพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระยะยาว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่อาจ
ก าหนดโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") ได้อนุมัติให้จัดตั้งและ
จัดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และกองทุนได้จดทะเบียนทรัพย์สินเริ่มแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มี
เงินทุนเริ่มแรกจ านวน 1,000,000,000 บาท  

ต่อมากองทุนได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนใน 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 และมีเงินทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุน รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 45,700,000,000 บาท โดย
กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานครั้งแรกคือสิทธิในรายได้ที่โอนจ านวนร้อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่
เรียกเก็บได้จริงจากผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

นโยบายและวิธกีารจ่ายปันผลและการคืนเงนิลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน 

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระท าได้เป็นครั้งคราวในรูปของเงินปันผลและเงินคืนเงินลงทุนจากการ
ลดทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และตามที่กระท าได้ตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเมื่อกองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ  

(ก) เพื่อปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอในปี
นั้น ๆ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วันนับแต่
วันส้ินรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะตอ้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจ าเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย
หลักทรัพย์ 

“ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก าไรสุทธิของกองทุนที่ท าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
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(1) การหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสรา้ง
พื้นฐานของกองทุน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน 

(2) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุน ตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือ
ที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

(3) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช าระหนี้เงนิกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงินท่ีก าหนดไว้
อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

(4) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทที่ให้สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดับแรก (ถ้ามี) 

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
(Unrealized Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส ารองตามรายการตามข้อ (2) (3) และ (4) ข้างต้นได้
ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (2) และ (3) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

(ข) ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้  

(ค) ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการค านวณก าไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงิน
ปันผล 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์หรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ปันผลของกองทุน ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีดังกล่าว ถือว่าบริษัทจัดการ
ด าเนินการโดยได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน 

เงื่อนไขของการจ่ายเงินปนัผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปีบัญชี หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วย
ลงทุนระหว่างปีบัญชีนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10  บาท  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล
ระหว่างปีบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้น และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป ตาม
เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ โดยกองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 

วิธีการจ่ายปันผล 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วันนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือรอบการ
จ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น หากในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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บริษัทจัดการจะประกาศการจา่ยเงนิปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิ
ปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี้ 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 

(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน ผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์  

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามที่
กฎหมายก าหนด บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุน 

การคืนเงินลงทุน 

นอกเหนือจากเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รบั
เงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินกว่าที่กองทุนมีความจ าเป็นต้องใช้และ
กองทุนลดทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้ จะไม่มีการลดส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนหรือคืนเงินลงทุนในส่วนดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน  

2.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

พัฒนาการท่ีส าคัญของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ที่ผ่านมา มีดังนี ้

25 ตุลาคม 2559                ส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน และกองทุนได้จดทะเบียน    
ทรัพย์ สินเริ่มแรกเมื่ อวันที่  24 พฤศจิกายน 2559 มี เ งินทุนเริ่มแรกจ านวน 
1,000,000,000 บาท  

24 พฤศจิกายน 2559 จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นกองทุนตาม พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

28 สิงหาคม 2561 กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวของกองทุนมีหนังสือถึง
บริษัทจัดการเพื่อแจ้งให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน  
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29 สิงหาคม 2561 บริษัทจัดการได้ยื่นค าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและร่างหนังสือชี้ชวน ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

27 กันยายน 2561 ส านักงาน ก.ล.ต. รับร่างหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
เริ่มนับระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูลร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วน
เพิ่มทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (Cooling Period) 

5 ตุลาคม 2561                     ส านักงาน ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 

26 ตุลาคม 2561           ส านักงาน ก.ล.ต.ได้อนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุน และมีเงินทุนจดทะเบียนหลังเพิ่ม               
ทุน รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 45,700,000,000 บาท  

29 ตุลาคม 2561                  กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานครั้งแรกคือสิทธิในรายได้ที่โอน
จ านวนร้อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรียกเก็บได้จริงจากผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและ
ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี  

31 ตุลาคม 2561                  จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

2.3  โครงสร้างของการบริหารจัดการ 

 2.3.1 แผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทุน
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 กองทุนน าเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในสิทธิในรายได้ที่เกิดจากเส้นทางในปัจจุบันของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี โดยรายได้ที่โอนจะคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธทิี่
จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ  
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถ ีโดยมี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้จัดการกองทุน และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ขณะที่ กทพ. ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
และเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน  

2.3.2 การบริหารจัดการกองทุน 

   การบริหารจัดการกองทุนจะอยู่ภายใต้โครงการจัดการกองทุน โดยมีสาระส าคัญตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถขอดูส าเนาโครงการจัดการกงอทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ในเวปไชต์บริษัทจัดการ www.mfcfund.com และ www.ktam.co.th 
หรือ เวปไชต์ส านักงาน กลต.  www.sec.or.th  

2.4 ทรัพย์สินของกองทุน  

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน 

มูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุน ณ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้  
ประเภททรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละของมูลคา่

ทรัพย์สินสุทธ ิ
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ตามมุลคา่ยุตธิรรม 52,907 98.53 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลคา่ยุติธรรม 377 0.70 
เงินฝากธนาคาร 91 0.17 
ลูกหนี้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ 12 0.02 
ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 5 0.01 
ค่าใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี 316 0.59 
รวมมูลคา่ทรัพย์สินของกองทุน 53,708  
เจ้าหน้ีและค่าใชจ้่ายค้างจา่ย (12) (0.02) 
รวมมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 53,696 100.00 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 4,570,000,000  
มูลค่าต่อหนว่ยลงทุน (บาท) 11.7497  

2.4.2  ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน 

การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกได้แก่การลงทุนในสิทธิใน
รายได้ที่โอนที่เกิดขึ้นจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ได้แก่ ทางพิเศษ
ฉลองรัช และทางพิเศษบุรพาวิถ ีซึ่ง กทพ. เป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) 
ตามที่กฎหมายก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ที่โอนจะคิดเป็นร้อยละ 
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45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้ง
แรกเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดยอาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจส าหรับ กทพ. ในกรณีท่ีสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ที่ก าหนดไว้ส าหรับเส้นทางในปัจจุบันของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ค่าผ่านทางรวม
สุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกหักด้วย
จ านวนที่เท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเงินอื่นซึ่งค านวณตามอัตราดังต่อไปนี้ (ก) ร้อยละ 10 ในกรณีที่อัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 หรือ (ข) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้
บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทาง ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางเกินกวา่รอ้ย
ละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่น ามาใช้ค านวณจ านวนเงินตามกรณี (ก) หรือ (ข) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ทั้งนี้ 
กองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิในรายได้ที่โอนด้วยการรับรายได้ที่โอนในอนาคตจากทางพิเศษที่กองทุนเข้า
ลงทุนในรายได้ครั้งแรกของ กทพ. ตลอดอายุสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวัน
โอนสิทธิจนถึงวันส้ินสุดอายุสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกจ านวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทั้ง ส้ิน  
83.2 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน
ตะวันออกบริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – 
อาจณรงค์ และ 

(ข)  ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มี
ระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยและมีจุดเริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไป
ทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ าบางปะกง ส้ินสุดที่จังหวัดชลบุรี  

นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยอนุญาตให้ลงทุนได้ 

รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน 

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  :  

สิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทาง
พิเศษ 2 สายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็น
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้  

(1) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน

ตะวันออกบริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์และทางพิเศษบางนา – อาจ
ณรงค์ และ 

(2) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มี
ระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยและมีจุดเริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทาง
ทิศตะวันออกข้ามแม่น้ าบางปะกง ส้ินสุดที่จังหวัดชลบุรี 
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2. วันท่ีเขา้ลงทุนในทรัพย์สิน : 29 ตุลาคม 2561 

3. ราคาทีเ่ข้าลงทุนครั้งแรก:  45,700,000,000 บาท 

4. วันท่ีประเมิน :  วันท่ี 30 กันยายน 2563  

5. บริษัทประเมิน :  บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

6. วิธีการประเมินมูลค่า  
ผู้ประเมินใชว้ิธีประเมินตามวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) โดยการประมาณการกระแสเงนิสดและ
คิดเป็นมูลคา่ปัจจุบันดว้ยอัตราคดิลดที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนส าหรับความเส่ียงที่เกีย่วขอ้ง ตาม
โครงสร้างกระแสเงินสดของกองทุน เป็นระยะเวลา 28 ปี ตั้งแตว่นัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2591 

7.    สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน 

 Discount Rate 7%  

8.  มูลค่าประเมินทรัพย์สิน 

มูลค่าตามโครงสร้างกองทุน ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ดังนี้ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ราคาประเมิน (บาท)  

สิทธิท่ีจะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายไดค้่าผ่านทางรวม
สุทธิท่ีจัดเก็บไดจ้ากเส้นทางในปัจจุบันของทางพเิศษ
ฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวถิี เป็นระยะเวลา 28 ปี  

(1) ทางพเิศษฉลองรัช 26,779,000,000 

(2) ทางพิเศษบูรพาวถิ ี 26,128,000,000 

รวม 52,907,000,000 

2.4.3 การเขา้ลงทุนทางอ้อมในบริษัทผ่านการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง 

-ไม่มี- 

2.4.4 รายละเอียดการลงทุนในทรัพย์สนิท่ีเป็นโครงการท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

 กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่          
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม 

2.4.5  รายละเอยีดเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที ่30 กันยายน 2563  

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจ าหน่ายหรือการโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.5.1   การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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ในระยะแรก ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนได้แก่สิทธิในรายได้ที่โอนซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้น
จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกซึ่ง กทพ. เป็นผู้ท าหน้าที่บริหาร
จัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ที่โอนจะคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้
จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอน
สิทธิ โดยมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจส าหรับ กทพ. ในกรณีท่ีสามารถ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ที่ก าหนดไว้ส าหรับเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่
จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกหักด้วยจ านวนที่เท่ากับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเงินอื่นซึ่งค านวณตามอัตราดังต่อไปนี้ (ก) ร้อยละ 10 ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้
บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 หรือ (ข) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับ
อัตราค่าผ่านทาง ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่น ามาใช้
ค านวณจ านวนเงินตามกรณี (ก) หรือ (ข) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ หน้าที่ของ กทพ. ในการหักจ านวน
เงินดังกล่าว และการค านวณรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิให้เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีค่าภาษีหรือค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าผ่านทางซึ่ง
ในอนาคตหน่วยงานรัฐเรียกเก็บตามกฎหมาย จะต้องหักเงินจ านวนดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการ
ค านวณรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ  

ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกจ านวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทั้งส้ิน 83.2 
กิโลเมตร ประกอบด้วย 

(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน
ตะวันออกบริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์และทางพิเศษบางนา – 
อาจณรงค์ และ 

(ข)  ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มี
ระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยและมีจุดเริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไป
ทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ าบางปะกง ส้ินสุดที่จังหวัดชลบุรี  

ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกมีปริมาณการจราจรโดยเฉล่ีย 388,324 คันต่อวัน ส าหรับรอบ
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 402,495 คันต่อวัน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
และ 347,269 คันต่อวัน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  

 ส าหรับปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินท่ัว
โลกและกระทบต่อการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการออกข้อก าหนดและมาตรการต่าง  ๆ  ตามพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กทพ. ได้จ ากัดการให้บริการส าหรับรถยนต์ทั่วไปบนทางพิเศษ
ทุกด่าน ทุกสายทาง ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึง 14 
มิถุนายน 2563  

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%81.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%81.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
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รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเขาลงทุนในรายได้ครั้งแรก 

(ก) ทางพิเศษฉลองรัช 

ทางพิเศษฉลองรัชมีระยะทาง 28.2 กิโลเมตรโดยเป็นทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร 
เริ่มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออกบริเวณจตุโชติ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้จนถึงถนนรามอินทรา จากนั้นลงทางทิศใต้ข้ามถนนลาดพร้าว ถนนประชา
อุทิศ ถนนพระราม 9 แล้วจึงต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ข้ามถนนรามค าแหงและถนน
พัฒนาการ แล้วเลียบแนวถนนคลองตันข้ามถนนสุขุมวิททางด้านตะวันออกของสะพานพระ
โขนง ไปบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานครที่บริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา - อาจ
ณรงค์ โดยก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อแบ่งเบาความหนาแน่นของการจราจรบน (1) ถนน
รามอินทราและพื้นที่ เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องผ่านถนน
ลาดพร้าว ถนนพระราม 9 และถนนเพชรบุรี และ (2) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

ทางพิเศษฉลองรัชเชื่อมต่อพื้นที่ชานเมืองทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครกับพื้นที่เมือง
ชั้นในของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการคมนาคมภายในเมือง 
โดยมีแนวสายทางวิ่งผ่านย่านพาณิชย์และเขตที่พักอาศัยที่ส าคัญในเขตลาดพร้าว ถนน
ประชาอุทิศ ถนนพระราม 9 และถนนรามค าแหง จากข้อมูลการศึกษาซึ่งจัดท าโดยทีม คอน
ซัลติ้ง และทีแอลที พ้ืนที่ชานเมืองทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่อยู่
อาศัยที่น่าสนใจที่สุดส าหรับผู้ที่ต้องการยา้ยออกจากในกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
การที่ยังมีที่ดินรองรับและราคาของที่ดินที่สามารถเข้าถึงได้ การที่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าวสามารถเดินเข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครได้ค่อนข้างง่าย และการที่
บริเวณดังกล่าวก็อยู่ใกล้กับสถานท่ีอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล
และโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทางพิเศษฉลองรัชก่อสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง
ทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครเดินทางจากและไปยังที่ท างานซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตธุรกิจ
ในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และยังเชื่อมต่อโดยตรงกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและ
ทางพิเศษศรีรัช ท าให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ภายในหรือโดยรอบกรุงเทพมหา
นครได้อย่างสะดวก เนื่องจากทางพิเศษฉลองรัชท าให้ผู้ใช้ทางสามารถเล่ียงพื้นที่ที่มี
การจราจรติดขัดอย่างมาก เช่น ถนนลาดพร้าว ถนนพระรามเก้า 9 และถนนเพชรบุรี ทาง
พิเศษฉลองรัชจึงช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนรามอินทราและย่านใจกลาง
เมือง 

ทางพิเศษฉลองรัชเปิดให้บริการแก่ผู้ใชร้ถยนตป์ระเภท 4 ล้อ 6 – 10 ล้อ และ มากกว่า 10 ล้อ  
ตามปกติช่วงเวลาเร่งด่วนของทางพิเศษสายนี้คือในช่วงเช้าในทิศทางขาเข้าเมอืงเวลา 6.00 - 
8.00 น. เนื่องจากมีผู้ใช้ทางจ านวนมากใช้เส้นทางดงักล่าวเพื่อเข้ามาท างานในพื้นท่ีเขตธรุกจิ
ในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และในช่วงเย็นในทิศทางขาออกเมืองเวลา 17.00 - 19.00 
น เนื่องจากมี ผู้ใช้ทางจ านวนมากใช้ เ ส้นทางดังกล่าวเพื่อกลับจา กการท างานใน
กรุงเทพมหานคร  
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ตารางดังต่อไปน้ีแสดงอัตราค่าผ่านทางของรถแต่ละประเภทท่ีมีการจัดเก็บส าหรับทางพิเศษ
ฉลองรัช ณ วันที่ระบุไว้ 

                                                                                   อัตราคา่ผ่านทางของทางพเิศษฉลองรัช(1) 

 เดือนมีนาคม 2552 ถึ งปจัจุบัน (บาท)  

 
ทางขึ้นดา่นจตุโชต ิ– 

อาจณรงค ์

 (ขาเข้า และขาออก) 

 ทางขึ้นดา่นรามอินทรา 1 

และ ด่านสุขาภิบาล 5 -2 
(ขาออก) 

รถยนต์ 4 ล้อ 40  20 
รถยนต์ 6 -10 ล้อ 60  30 
รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ 80  40 

(1) อัตราค่าผ่านทางหมายถึงอัตราค่าผ่านทางที่เรียกเก็บจากรถที่ใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้า
ลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราที่บังคับใช้
ในประเทศไทย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ (ส าหรับทางพิเศษฉลองรัช ณ วันที่ของ
เอกสารฉบับนี้ กทพ. เป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กทพ. ได้
ให้ส่วนลดค่าผ่านทางจ านวน 10 บาทแก่รถที่ใช้ทางพิเศษฉลองรัชขาออก โดยเป็น
ส่วนลดส าหรับรถที่เข้าสู่ทางพิเศษที่ด่านพระราม 9 - 1 (ฉลองรัช) ด่านพระราม 9 - 2 
และด่านลาดพร้าว 
ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียต่อวันของรถแต่ละประเภทที่มีการ
จัดเก็บส าหรับทางพิเศษฉลองรัช  

     ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัช (คันต่อวัน) 
                                          ส าหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน  

 2560 2561 2562 2563 

รถยนต์ 4 ล้อ 218,997 228,895 238,238 208,231 
รถยนต์ 6 -10 ล้อ 2,538 2,636 2,720 2,061 
รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ 390 456 483 426 
รวม 221,925 231,987 241,441 210,718 

(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี  

ทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีระยะทาง 55.0 กิโลเมตรซึ่ง
เป็นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย และ
เป็นหนึ่งในสองเส้นทางของทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางซึ่งเชื่อมต่อท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิกับพื้นที่เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุงเทพมหานครโดยตรง โดยมีแนว
สายทางเริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา โดยใช้พื้นที่เหนือทางหลวงแผ่นดิน 
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หมายเลข 34 บางนา – บางปะกง ไปทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ าบางปะกง ส้ินสุดที่จังหวัด
ชลบุรี ทางพิเศษบูรพาวิถีก่อสร้างขึ้นในปี 2539 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 34 (บางนา – บางปะกง) รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก ทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมต่อพื้นที่ชานเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างพื้นที่ที่มีความมั่งคั่งที่สุดของเมือง ท้ังนี้ จากข้อมูลการศึกษา
ซึ่งจัดท าโดยบริษัททีม คอนซัลติ้ง และทีแอลที จ ากัด และประกอบด้วยจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค และ
เมกะบางนาซึ่งเป็นศูนย์การค้าใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย กับจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกซึ่งจากข้อมูลการศึกษาซึ่งจัดท าโดยบริษัททีม 
คอนซัลติ้ง และทีแอลที จ ากัด ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
โดยมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี และเป็นเส้นทางหลัก
ส าหรับผู้ใช้ทางและส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ 
ผู้ใช้ทางยังสามารถเดินทางต่อจากเส้นทางของทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  และนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุรี รวมถึงเมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย 
ทางพิเศษบูรพาวิถีเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้รถประเภท 4 ล้อ 6 – 10 ล้อ และ มากกว่า 10 ล้อ 
ตามปกติช่วงเวลาเร่งด่วนของทางพิเศษสายนี้ คือในช่วงเช้าในทิศทางขาเข้าเมืองเวลา 7.00 
- 9.00 น.เนื่องจากมีผู้ใช้ทางจ านวนมากใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเข้ามาท างานในพื้นที่เขต
ธุรกิจในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และในช่วงเย็นในทิศทางขาออกเมืองเวลา 17.00 - 
19.00 น. เนื่องจากมีผู้ใช้ทางจ านวนมากใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อกลับจากการท างานใน
กรุงเทพมหานคร  ตารางดังต่อไปน้ีแสดงอัตราค่าผ่านทางของรถแต่ละประเภทที่มีการจัดเกบ็
ส าหรับทางพิเศษบูรพาวิถีตลอดแนวเส้นทาง ณ วันที่ระบุไว้  

                          อัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี 
  เดือนพฤษภาคม 2542 ถึง

เดือนสิงหาคม 2551 

เดือนกันยายน 2551 ถึง
เดือนสิงหาคม 2556 

เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือน
สิงหาคม 2561 

เดือนกันยายน 2561เป็น
ต้นไป  

  เดินทางไม่
เกิน 20 
กม.(บาท) 

 เดินทาง
เกิน 20 
กม.(บาท
ต่อกม.) 

เดินทาง
ไม่เกิน 20 
กม.(บาท) 

 เดินทางเกิน 
20 กม.(บาท
ต่อ กม.) 

เดินทางไม่
เกิน 20 
กม.(บาท) 

 เดินทางเกิน 
20 กม.(บาท
ต่อ กม.) 

เดินทางไม่เกิน 

20 กม.(บาท) 

เดินทาง
เกิน 20 
กม.(บาท
ต่อ กม.) 

รถยนต์  4 
ล้อ 

 20  1.00 20  1.20 20  1.30 20 1.33 

รถยนต์  6 
-10 ล้อ 

 40  2.00 45  2.40 50  2.60 50 2.66 

ร ถ ย น ต์
ม า กกว่ า 
10 ล้อ 

 60  3.00 70  3.60 75  3.90 75 3.99 
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 ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียต่อวันส าหรับรถยนต์แต่ละประเภท 

 

   

2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทนุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุน 

3. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรม   

3.1 ภาพรวมการขนส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.1.1 พื้นที่ที่ล้อมรอบโครงข่ายถนนและเส้นทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล (BMR) รวมถึงพื้นที่ต่อขยายในเขตจังหวัด ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยพื้นที่เขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ 
ปทุมธาน ีสมุทรสาคร และนครปฐม รวมพื้นที่ประมาณ 7,800 ตารางกิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1 

 
 พื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมพืน้ทีต่่อขยาย   

3.1.2 จากข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะแห่งชาติ  ในปี 2553 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลรวมพื้นที่ต่อ
ขยาย มีจ านวนประชากรรวม ประมาณ 16.9 ล้านคน คิดเป็น 25.6% ของประชากรรวมของประเทศ ดัง
แสดงใน ตารางที่ 1 ในด้านการเติบโตของประชากรในพื้นที่  มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 3.6% ต่อปี 
ในช่วงปี 2543 ถึงปี 2553 โดยมีสัดส่วนของประชากรต่อจ านวนประชากรรวมทั่วประเทศเพิ่มขึ้น  6.2% 

(25.6%-19.4%) สะท้อนให้เห็นถึงการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในปี 
2553 ประมาณ 57% ของประชากรรวมในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ (8.3 ล้าน
คน) ทั้งนี้ การส ารวจส ามะโนประชากรได้นับรวมประชากรที่ไม่ได้ลงทะเบียน จากจังหวัดอื่น ๆ ที่เข้ามา
อาศัยในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 

หน่วย:คันต่อวัน 2560 2561 2562 2563 
รถยนต์  4 ล้อ 139,963 148,451 152,997 130,209 
รถยนต์  6 - 10 ล้อ 6,350 6,623 6,727 5,221 
รถยนต์มากกว่า  10 ล้อ 1,226 1,263 1,330 1,120 

รวม 147,539 156,337 161,054 136,550 
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3.1.3 โดยปกติข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะแห่งชาติ  จะมีการส ารวจปรับปรุงเป็นประจ าทุกๆ 10 ปี โดย
แผนการส ารวจส ามะโนประชากรล่าสุด  จะด าเนินการในปี 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) ได้ตัดสินใจเล่ือนแผนการส ารวจออกไป 

เนื่องจากค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  

3.1.4 อย่างไรก็ตาม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (NESDC) ได้คาดการณ์ว่า 
ในช่วงระหว่างปี 2553 ถึง 2563 ยังคงมีแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลรวมพื้นที่ต่อขยาย  จะมี
สัดส่วนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 28.5 % ของประชากรรวมทั่วประเทศ ในขณะที่อัตราการเติบโตของ
ประชากรทั่วประเทศมีการชะลอตัวลง  ทั้งนี้ ตัวเลขการคาดการณ์ดังกล่าว เป็นไปตามสมมติฐานอัตรา
การเจริญพันธุ์ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นกรณีที่ NESDC คาดว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด 

                              ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรจากส ามะโนประชากรและเคหะ 

Note:  Population in thousand unit 
Source:  NSO Population and Housing Census, 2543 and 2553 
 NESDC Report of the Population Projections for Thailand 2553-2583, August 2562 

3.1.5 ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP ราคาปี 2545) ของพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลรวม
พื้นที่ต่อขยาย มีมูลค่า 6,359 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP 10,674 พันล้านบาท) มีอัตราการเติบโตเฉล่ีย 5.2% ต่อปี ระหว่างปี 2560 ถึง 2561และ
ประมาณ 3.9% ต่อปีตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2561 ดังแสดงในตารางที่ 2 

  ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด 

PROVINCE 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ANNUAL 
GROWTH 

Bangkok 2,596,147 2,712,600 2,889,751 3,075,227 3,190,719 3,335,730 3,482,640 3,632,148 3,821,333 4.95% 
Samut Prakan 561,491 500,986 578,343 540,823 536,442 548,303 551,423 570,511 617,236 1.19% 
Nonthaburi 147,427 143,443 157,467 171,414 190,419 202,126 211,048 226,895 229,722 5.70% 
Samut Sakhon 262,941 256,517 258,462 253,837 260,845 258,415 263,530 276,804 285,663 1.04% 
Pathum Thani 289,071 243,688 234,181 239,811 243,974 252,383 254,382 279,287 287,892 -0.05% 
Nakhon Pathom 136,376 149,685 172,583 187,975 198,660 210,921 217,842 224,047 230,401 6.77% 
Chonburi 481,145 487,447 473,288 498,714 513,386 536,434 570,271 582,945 608,249 2.97% 
Chachoengsao 201,674 206,113 268,047 250,586 247,918 241,145 254,705 250,806 278,982 4.14% 

BMR+Ext 4,676,273 4,700,480 5,032,122 5,218,387 5,382,364 5,585,456 5,805,840 6,043,442 6,359,477 3.92% 
Thailand 8,232,394 8,301,559 8,902,823 9,142,076 9,232,086 9,521,416 9,847,916 10,248,357 10,673,742 3.30% 
Note: Chain Volume Measures, million Baht (Reference year 2545) 
Source: Office of the National Economic and Social Development Council (NESDB) 

PROVINCE 
2543 CENSUS 2553 CENSUS 2563 NESDC PROJECTION 

POP. 
%OF 

THAILAND 
POP. 

%OF 
THAILAND 

ANNUAL 
GROWTH 

POP. 
%OF 

THAILAND 
ANNUAL 
GROWTH 

Bangkok 6,355 10.4% 8,305 12.6% 2.7% 8,999 12.9% 0.8% 
Samut Prakan 1,028 1.7% 1,829 2.8% 5.9% 2,250 3.2% 2.1% 
Nonthaburi 817 1.3% 1,334 2.0% 5.0% 1,781 2.6% 2.9% 
Samut Sakhon 466 0.8% 887 1.3% 6.6% 1,065 2.6% 1.8% 
Pathum Thani 678 1.1% 1,327 2.0% 7.0% 1,786 1.7% 3.0% 
Nakhon Pathom 815 1.3% 944 1.4% 1.5% 1,214 1.5% 2.5% 
Chonburi 1,041 1.7% 1,555 2.4% 4.1% 1,891 2.7% 2.0% 
Chachoengsao 635 1.0% 716 1.1% 1.2% 858 1.2% 1.8% 

BMR+Ext 11,835 19.4% 16,897 25.6% 3.6% 19,844 28.5% 1.6% 
Thailand 60,916  65,982  0.8% 69,509  0.5% 
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3.1.6 อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการส่งออกของประเทศ  จากการคาดการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  (MPC) 
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF) ในเดือนมิถุนายน 2563 คาดว่าการเติบโตของ GDP ในปี 
2563 จะปรับตัวลดลงอยู่ในช่วง -7.7% (IMF) ถึง -8.1% (MPC) จากเดิมที่มีการขยายตัว + 2.4% ในปี 
2562 โดยทั้ง IMF และ MPC คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัวเป็น  + 5.0% ในปี 2564 

3.2 ระบบการขนส่งผู้โดยสารในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล   

3.2.1 ระบบการขนส่งผู้โดยสารหลักในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล  เป็นรูปแบบที่ใช้ถนนในการเดินทาง  ทั้ง
การเดินทางส่วนบุคคล (เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์) และการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ  ซึ่ง 

ประกอบด้วย รถโดยสารประจ าทาง อาทิ รถโดยสารธรรมดา รถโดยสารปรับอากาศ และรถตู้โดยสาร 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แท็กซี่  สามล้อ รถไฟและเรือโดยสาร อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของเมือง
และระบบขนส่งสาธารณะที่ขาดประสิทธิภาพและความสะดวก  ส่งผลให้จ านวนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โครงข่ายถนนและทางด่วนที่มกีารจัดเก็บค่าผ่านทาง  

3.2.2 โครงข่ายถนนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลโดยรวม มีลักษณะโครงข่ายในแบบรัศมี (RADIAL 

PATTERN) กระจายจากพื้นที่ศูนย์กลางเมือง โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยถนนสายหลัก ล้อมรอบพื้นที่
พัฒนาขนาดใหญ่ แต่ขาดระบบถนนสายรองและถนนเข้าสู่พื้นที่ตามล าดับชั้น  ถนนสายหลักส่วนใหญ่
มักมีการพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าตามแนวริมถนน  ซึ่งมักจะขาดการควบคุมการเข้า/ออกของการจราจร 
ส่งผลให้ถนนสายหลักต้องท าหน้าที่ทั้งรองรับการจราจรที่ผ่านพื้นที่และการจราจรที่เข้า/ออกพื้นที่ ดัง
จะสังเกตได้จากจ านวนจุดกลับรถ (U-TURN) บนเกาะกลางถนนจ านวนมากตลอดเส้นทาง เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ในฝ่ังตรงข้าม     

3.2.3 การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลยังไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โครงข่ายถนนและทางด่วน จึงมีบทบาทส าคัญในการรองรับความต้องการใน
การเดินทาง เฉพาะอย่างยิ่ง ความสะดวกในการเดินทางจากจุดต้นทางถึงปลายทาง  (DOOR-TO-DOOR) 

อย่างไรก็ตาม ระบบถนนและทางด่วนยังคงมีจ านวนที่จ ากัด  ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น  
โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ถนนในการสัญจรเพียงประมาณ  8% ของพื้นที่ทั้งหมด ความยาวของโครงข่าย
ถนนในพื้นที่กรุงเทพฯรวมประมาณ  4,000 กิโลเมตร โดยส่วนหนึ่งเป็นระบบทางด่วนประมาณ  360 
กิโลเมตร (รายงานการศึกษาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพฯ  ปี 2554)   

3.2.4 ความเร็วบนโครงข่ายถนนในเขตพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯมีความผันแปรตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลส ารวจความเร็วในการเดินทางของกรุงเทพฯ  พบว่า ส่วนใหญ่ใน
ชั่วโมงเร่งด่วน มีความเร็วในการเดินทางเฉล่ียน้อยกว่า  10 กิโลเมตร/ชม. ซึ่งถือว่ามีความเร็วที่ต่ ามาก 
เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงที่มีความเร็วในการเดินทางประมาณ  28 กิโลเมตร/ชม.  (ปี 
2557) และ 20 กิโลเมตร/ชม. (ปี 2560) ตามล าดับ ในอนาคต คาดว่าปริมาณการเดินทางจะเติบโต
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สูงขึ้นเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถนน  ส่งผลให้ความเร็วในการเดินทางบนท้องถนนจะยังคงปรับตัว
ลดลงเรื่อย ๆ 

3.2.5 โครงข่ายถนนและทางด่วน  ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นและลดความแออัดของ
การจราจรบนท้องถนน ความส าเร็จของระบบทางด่วนขั้นที่1  (FES) ที่เปิดให้บริการในปี 2524 น าไปสู่
การสร้างและเปิดโครงการทางด่วนระบบอื่น  ๆ ในเขตเมืองและชานเมืองในภายหลัง  โดยเฉพาะในช่วง
ปี 2533-2543 รูปที่ 2 แสดงโครงข่ายถนนและทางด่วนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางในปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

            รูปที่ 2 โครงข่ายถนนและทางด่วนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางในปัจจุบัน 

จ านวนยานพาหนะจดทะเบียน 

3.2.6 จ านวนยานพาหนะจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลณเดือนตุลาคม  2563 มีประมาณ 12.1 
ล้านคัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยานพาหนะส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์ รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล เป็นสัดส่วนประมาณ 93% ของจ านวนยานพาหนะที่จดทะเบียนในพื้นที่ทั้งหมด  ตารางที่ 3 
แสดงจ านวนยานพาหนะจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วง  5 ปีที่ผ่านมา 

              ตารางที่ 3 จ านวนรถยนต์จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (หน่วย พันคนั)  

 2559 2560 2561 2562 2563 (1) 
ANNUAL 
GROWTH 
2559-2563 

SHARING % OF THAILAND 

Private Car and Motorcycle    
Private Car 4,183 4,431 4,699 4,972 5,131 5.2% 42.5% 49% 
Motorcycle 3,978 4,130 4,298 4,447 4,516 3.2% 37.4% 21% 
Van & Pick up 1,478 1,520 1,572 1,616 1,631 2.5% 13.5% 24% 
Public Transport and Paratransit    
Microbus & Passenger Van 228 231 230 230 236 0.8% 2.0% 55% 
Urban taxi 91 78 82 82 77 -4.3% 0.6% 95% 
Motor tricycle Taxi (Tuk Tuk)  15 14 14 14 14 -1.3% 0.1% 63% 
Public Motorcycle 146 144 143 137 131 -2.7% 1.1% 76% 
Bus 55 55 57 57 52 -1.4% 0.4% 34% 
Truck 248 256 262 267 275 2.7% 2.3% 24% 

Total BMR 10,422 10,860 11,356 11,822 12,062 3.7% 100% 30% 
Source:   Department of Land Transport (DLT) 
Note :           (1) Registered Vehicles as of October 2563 
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3.2.7 ในช่วงระหว่างปี 2559 ถึง 2563 มีจ านวนยานพาหนะจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเฉล่ีย  3.7% ต่อปี คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 30% ของยานพาหนะจดทะเบียนรวมทั้งประเทศ  อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีของ
รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์  ในช่วง 5 ปี อยู่ที่ 5.2% และ 3.2% ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 49% และ 21% ของจ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนรวมของ
ประเทศ 

3.2.8 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของยานพาหนะจดทะเบียนรวมปรับลดลงเหลือประมาณ  2.0% ในช่วง
เดือนตุลาคม 2562 ถึง 2563 จากเดิม 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

รถยนต์ส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์ 

3.2.9  ในช่วงทศวรรษปี 1980 (พ.ศ. 2523-2533) และช่วงต้นของทศวรรษปี 1990 (พ.ศ. 2533-2543) 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ กล่าวคือ ในช่วงต้นของทศวรรษปี 1990 มีอัตราการเติบโตของ GDP สูงถึงประมาณ 8-10% ต่อปี 
ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ต่อมา ในช่วงทศวรรษปี 2000 (พ.ศ. 2543-2553)  เศรษฐกิจไทยได้
ฟื้นตัวขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  โดยมีค่าเฉล่ียอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5% ต่อปี และเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา  
ส่ิงนี้ได้แปลไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างรวดเร็ว  และส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของการครอบครองของ
รถยนต์ส่วนบุคคล 

3.2.10 รูปที่ 3 แสดงสถิติจ านวนการจดทะเบียนสะสมของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ 
พร้อมกับสถิติการเติบโตของประชากรและ GDP ตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน สังเกตได้วา่จ านวนการ 
จดทะเบยีนสะสมของยานพาหนะทั้ง 2 ประเภทมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของประชากร
และ GDP แต่ค่อนข้างจะเหน็ความสัมพันธ์ท่ีชดัเจนกับการเติบโตของ GDP มากกว่าแนวโน้มและ
ความสัมพันธ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นโดยนัยถึงปจัจยัที่เป็นตวัขับเคลื่อนการเติบโตของจ านวนรถยนตส่์วน
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
 Since 2547, the record was deducted those abandoned cars from the registration database 

   2563 GDP Growth projection by MPC and IMF 
Sources:   DLT, NESDB, MVA 

รูปที่ 3 สถิตกิารจดทะเบียนสะสมของรถยนต์สว่นบุคคลและรถจักรยานยนต์ ประชากร 
และ การเติบโตของ GDP 
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3.2.11 ในปี 2533 มีรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนสะสมประมาณ  900,000 คันในกรุงเทพฯ ต่อมาในปี 2553 

การจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเป็น  2.6 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าในรอบ 20 ปี และ
ล่าสุดในปี 2562 มีการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลสะสมถึง  5 ล้านคัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
ครัวเรือน อาจกล่าวโดยนัยได้ว่า เกือบทุกครัวเรือนมีรถยนต์ส่วนบุคคลเฉล่ียหนึ่งคันต่อครัวเรือน  

3.2.12 ในปี 2562 ถนนในกรุงเทพฯต้องรองรับปริมาณยานพาหนะใหมเ่พิ่มขึ้นประมาณ 300-400 คัน ในแต่ละวัน 
โดยเฉล่ียกรุงเทพฯและปริมณฑลมีสัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลต่อประชากร 1,000 คนประมาณ 300 คัน คิด
เป็น 3 เท่าของสิงคโปร์ (98) และฮ่องกง (76) โดยมีระดับใกล้เคยีงกับกรุงลอนดอน (320) ส่งผลต่อการเพิม่
ความแออัดของการจราจร และการลดลงของความเร็วในการเดินทางบนท้องถนน 

3.2.13 ในช่วงปี 2533-2553 จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสม  มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ทิศทางเดียวกันกับรถยนต์ส่วนบุคคล แต่สูงกว่าเล็กน้อย โดยมีการเพิ่มจ านวนรถจักยานยนต์จาก 
730,000 คัน ในปี 2533 เป็น 2.5 ล้านคัน ในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 เท่า ล่าสุดในปี 2562 มี
จ านวนประมาณ 3.8 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 แนวโน้มของรถจักรยานยนต์จดทะเบียนลดลง
ต่ ากว่ารถยนต์ส่วนบุคคล คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน  และจากนโยบาย
ภาครัฐและการท าตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ 

3.2.14 รูปที่ 4 แสดงสถิติยอดขายรถยนต์คันใหม่ในประเทศ  ในช่วงปี 2543 ถึงปัจจุบัน โดยภาพรวมยอดขาย
รถยนต์คันใหม่ (ทุกประเภท) เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงกลางทศวรรษปี 1990 ก่อนจะตกลงในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 และใช้เวลาประมาณ 5 ปี ในการฟื้นตัวและมีระดับยอดขายมากกว่าก่อน
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อมาในช่วงต้นปี 2549 และกลางปี 2552 ยอดขายรถยนต์ลดลง จากปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ  รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  โดยมีตัวเลขการเติบโตให้
เห็นอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว  ยกเว้นในช่วง 3 เดือนที่เกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ  ใน
ปลายปี 2554 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

Source: Automotive Industry ub, The Federation of Thai Industries 
                              รูปที่ 4 ยอดขายรถยนตค์นัใหม ่
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3.2.15 ในช่วงปี 2555-2556 ยอดขายรถยนต์คันใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก  จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตาม
นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรถยนต์คันแรก  จากนั้น ยอดขายรถยนต์คันใหม่มีการปรับตัวลดลง
อย่างสูง จากผลกระทบของนโยบายรถยนต์คันแรกที่เร่งความต้องการหรือแรงซื้อรถยนต์เพื่อใช้สิทธิใน
การคืนภาษีในช่วงดังกล่าว ควบคู่กับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปี  2556-2557 ซึ่ง
ท้ายที่สุดน าไปสู่การรัฐประหาร ในเดือนพฤษภาคม 2557 

3.2.16 อัตราการเติบโตของยอดขายรถยนต์ใหม่ในปัจจุบัน  มีการปรับตัวลดลง จากสาเหตุการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม 

ระบบขนส่งสาธารณะและกึ่งสาธารณะ 

แท็กซี่ และ สามล้อรับจ้าง 

3.2.17 แท็กซี่ เป็นระบบขนส่งสาธารณะส่วนบุคคลที่สะดวกสบาย  รวดเร็ว มีบทบาทและการให้บริการที่
ใกล้เคียงรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากให้บริการจากต้นทางถึงปลายทาง  (DOOR-TO-DOOR) จ านวนรถ
แท็กซี่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  (DLT) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

มีจ านวนประมาณ 82,000 คัน ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยเครือข่ายสหกรณ์ต่างๆ  ทั้งนี้ คาดว่า ในแต่ละ
วันจะมีแท็กซี่ออกวิ่งให้บริการผู้โดยสารประมาณ  75,000 คัน  

3.2.18 โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ในปัจจุบัน  เป็นดังนี้ 35 บาทส าหรับ 1 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นคิดค่า
โดยสารตามระยะทาง 6.50 7 8 8.5 9 10.5 บาท/กิโลเมตร ส าหรับกิโลเมตรที่ 1-10 10-20 20-40 40-
60 60-80 และเกิน 80 กิโลเมตร ตามล าดับ 

3.2.19 สามล้อรับจ้างหรือตุ๊กตุ๊ก เป็นระบบขนส่งสาธารณะส่วนบุคคล ที่ส่วนใหญ่ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ จ านวนสามล้อรับจ้างถูกจ ากัดไว้ที่ 14,000 คัน อัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับ
การต่อรองในการใช้บริการ โดยไม่ได้มีการควบคุมโครงสร้างค่าโดยสาร  แต่โดยรวมแล้วมีค่าโดยสาร
ในอัตราที่ใกล้เคียงกับรถแท็กซี่  

รถโดยสารประจ าทาง 

3.2.20 รถโดยสารประจ าทางถือเป็นการขนส่งสาธารณะหลักในเขตกรุงเทพฯ  คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% 

ของการเดินทางทั้งหมด ด าเนินการให้บริการโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก) 

3.2.21 ในปี 2562 มีรถโดยสารประจ าทางประมาณ 3,005 คัน วิ่งให้บริการใน 117 เส้นทาง ที่ให้บริการโดย ขส
มก นอกจากนี้ ยังมีรถร่วมโดยสาร ที่ให้บริการโดยเอกชนอีกประมาณ 3,302 คัน มินิบัส 881 คัน รถ
โดยสารประจ าทางขนาดเล็กที่วิ่งให้บริการในซอย  2,039 คัน และ รถตู้โดยสาร 3,619 คัน ดังแสดงใน 
ตารางที่ 4 ทั้งนี้ ในแต่ละวันจะมีจ านวนรถโดยสารประจ าทางให้บริการประมาณ  94% ของจ านวนรถ
โดยสารทั้งหมด 
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                               ตารางที่  4  รถโดยสารประจ าทางในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล 
TYPE OF SERVICE BUSES PERCENTAGE ROUTES SERVICE TIME FARE (BAHT) (2) 

BMTA buses 3,005 23.24% 117 Regular: 5.00 – 23.00 
All night: 23.00 – 5.00 8 – 25 

Private joint buses 3,302 25.53% 94 5.00 – 23.00 9 – 26 
Minibus (1) 881 6.81% 41(1) 5.00 – 23.00 10 
Shuttles in Sois 2,039 15.77% 98 5.00 – 21.00 8 – 11 
Air-conditioned Van 3,619 27.98% 139 6.00 – 22.00 15 – 62 
Suvarnabhumi Airport Van 86 0.67% 8 4.45 – 23.30 21 – 60 

Total 12,932 100% 456   
Note: (1) Minibus serving the same route as BMTA buses, not included in total 

(2) Fare updated as of Oct 2562 
Source:     2562 BMTA Annual Report 

เรือโดยสาร 

3.2.22 เรือโดยสารเส้นทางแนวแม่น้ าเจ้าพระยาและคลอง  ด าเนินการให้บริการโดยบริษัทเอกชน  โดยเรือ
โดยสารตามแนวแม่น้ าเจ้าพระยาได้รับอนุญาตและควบคุมโดยกรมเจ้าท่า  ในขณะที่เรือโดยสารตาม
แนวคลอง  (คลองแสนแสบและคลองพระโขนง) ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยส านักการระบายน้ า  
กรุงเทพฯ โครงสร้างค่าโดยสารของเรือด่วนเจ้าพระยา  ปี 2562 อยู่ที่ 9-32 บาท ตาม ประเภทของเรือ
บริการ และระยะทาง ส่วนเรือโดยสารคลองแสนแสบ อยู่ที่ 9-19 บาท ตามระยะทาง 

รถไฟโดยสารโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 

3.2.23 รถไฟโดยสารในกรุงเทพฯ ด าเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย  (SRT) ให้บริการตามเส้นทาง 4 
สาย (สายเหนือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้) มีความถี่ในการให้บริการค่อนข้างต่ า  กระจาย
การให้บริการใน 5 เส้นทาง ในขอบเขตรัศมี100 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

3.2.24 การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกใน  ปี 2542 แสดงให้เห็นถึงการบริการขนส่งสาธารณะ
ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ส าหรับการเดินทางในชีวิตประจ าวัน  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย รถไฟฟ้า BTS และส่วนต่อขยาย MRT สายสีน้ าเงินและส่วนต่อขยาย  MRT สายสีม่วง 
และ AIRPORT RAIL LINK (ARL) รวมมีระยะทางให้บริการทั้งหมด 157 กิโลเมตร และ 114 สถานีบริการ 
ตามแสดงใน รูปที่ 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                    
                       รูปที่ 5 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในปจัจุบัน 
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3.2.25 ระบบรถไฟฟ้า BTS ด าเนินการโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTSC) เปิด
ให้บริการครั้งแรกในเดือนธันวาคม  2542 ตามด้วย MRT สายสีน้ าเงิน ARL และ MRT สายสีม่วง ใน
เดือนเมษายน 2547 เดือนสิงหาคม 2553 และเดือนสิงหาคม 2559 ตามล าดับ 

3.2.26 ในช่วงปลายปี 2562 ได้มีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า  2 สาย ได้แก่ MRT ส่วนต่อขยาย สาย
สีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพงถึงหลักสอง และ ช่วงบางซื่อถึงท่าพระ และ BTS ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วง
หมอชิตถึงวัดพระศรีมหาธาตุ ครอบคลุมการให้บริการบริเวณด้านตะวันตกและด้านเหนือของพื้นที่
ชานเมืองกรุงเทพฯ 

3.2.27 ผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ในปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 1.2 ล้านคนต่อวัน
ท างาน (รวมผู้โดยสารเปล่ียนถ่ายระบบ)  ทั้งนี้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่ 60% ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า BTS 

อีก 30% ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ าเงิน ในขณะที่ระบบรถไฟฟ้า ARL และสายสีม่วงมีส่วน
แบ่งของผู้ใช้บริการรวมกันประมาณ 10% 

3.2.28 ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและเพิ่มการลงทุนในระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ  รวมถึง
การเร่งรัดการลงทุนและก่อสร้างเป็นอย่างมาก  รูปที่ 6 แสดงแผนแม่บทระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ (2553-2574) โดยในปี 2574 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโครงการ โครงข่าย
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จะมีเส้นทางให้บริการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 235 กิโลเมตร ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพฯ 
มีเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ให้บริการรวมทั้งส้ินประมาณ 525 กิโลเมตร และมีจ านวนสถานี
ให้บริการรวม 360 สถานี 

 

 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 6 แผนแม่บทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ 

3.2.29 ปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จ านวน 6 เส้นทางที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  ประกอบด้วย 
รถไฟฟ้าสีเขียวส่วนต่อขยาย สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีส้ม และสีทอง โดยคาดว่าในปี 2566 ภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและสถานี  ให้บริการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 165 
กิโลเมตร และ 110 สถานี ตามล าดับ  
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ความตอ้งการเดนิทางในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล  

3.2.30 รูปที่ 7 แสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล  ในแต่ละ
รูปแบบ (MODE) ของการเดินทางหลักๆ จากข้อมูลสถิติจ านวนผู้โดยสาร หรือตัวชี้วัดอื่นๆที่สัมพันธ์กัน 
เช่น จ านวนรถยนต์จดทะเบียน ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
Unit: Million person trips per weekday 
Source: MVA 

รูปที่ 7 ปริมาณความต้องการเดินทางในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล   

3.2.31 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางหลักในกรุงเทพฯ  ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน แม้ว่าจะเพิ่มในอัตราที่ลดต่ าลงจากช่วงที่มีนโยบายรถยนต์คันแรก  ส่งผลให้
ปริมาณจราจรบนระบบทางด่วนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางมีอัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน  

ส าหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  รูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตที่สูง
และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกในกรุงเทพฯ  แม้ว่า
ในปัจจุบันยังคงมีปริมาณค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล  ในทางกลับกัน 
การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง  มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน คาดว่าเกิดจากการ
เปล่ียนรูปแบบการเดินทางไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถไฟฟ้า  เนื่องจากเป็นรูปแบบการเดินทางที่ให้
ความสะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได้ในเรื่องของการก าหนดเวลาในการเดินทาง  

3.3 อุตสาหกรรมทางที่มกีารจัดเกบ็ค่าผ่านทาง  

ทางดว่นที่มกีารจัดเก็บค่าผ่านทางในปัจจุบนั 

3.3.1 โครงข่ายถนนและทางด่วนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง  ในปัจจุบัน มีความยาวทั้งส้ินประมาณ 460 
กิโลเมตร ประกอบด้วยระบบทางด่วนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง10  ระบบ ด่านเก็บค่าผ่านทาง 169 
ด่าน โดยเป็นระบบทางด่วนในเขตเมืองและชานเมือง รวมระยะทาง 250 กิโลเมตร (134 ด่าน)  และ
ระบบทางด่วนระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เชื่อมต่อกรุงเทพฯและพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก  
(EASTERN SEABOARD) ระยะทาง 208 กิโลเมตร (35 ด่าน) รูปที่ 8 แสดงระบบทางด่วนที่มีการจัดเก็บค่า
ผ่านในปัจจุบัน 
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            รูปที่ 8. ระบบทางด่วนที่มกีารจัดเก็บค่าผ่านในปัจจุบัน  
3.3.2 รูปที่ 9 สรุปล าดับเหตุการณ์การพัฒนาโครงขา่ยทางดว่นท่ีมกีารจัดเก็บค่าผ่านทาง ตลอดระยะเวลา 35 ปี

ที่ผ่านมา 

                    รูปที่ 9. ล าดับเหตุการณ์การพัฒนาทางด่วนที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง  

3.3.3 ปี 2524 เป็นปีท่ีเปิดให้บริการระบบทางดว่นครั้งแรก ด้วยระยะทาง 27 กิโลเมตร เพือ่บรรเทาปัญหาจราจร
ในเขตพื้นทีช่ั้นในของกรงุเทพฯ ตอ่มาในช่วงทศวรรษปี 1990 (พ.ศ. 2533-2543) จากความส าเร็จของ FES 
น าไปสู่การลงทุนก่อสร้างโครงการทางดว่นในเมืองและชานเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2542 มีจ านวน
โครงข่ายระบบทางด่วน รวมทัง้ส้ินเกือบ 300 กิโลเมตร หรือประมาณ 10 เท่า ในรอบ 20 ปี นับจากปีท่ีเปิด
ให้บริการระบบทางดว่นครั้งแรก ภายหลังปี 2543 มีการขยายโครงข่ายระบบทางด่วนเพื่อเชือ่มต่อระหว่าง
โครงข่ายทีม่ีอยู่กับส่วนต่อขยายกับจังหวัดใกล้เคยีงเพียงระยะส้ันๆเท่านั้น โดยล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 
2563 ได้มีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายมอเตอร์เวย์ M7 จากพัทยาถงึมาบตาพดุ 

3.3.4 ส าหรับการปรับค่าผ่านทาง โดยทั่วไปจะด าเนินการปรับค่าผ่านทางตามข้อตกลงสัมปทาน ซึง่เมือ่ไม่นาน
มานี้ ได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางของระบบทางด่วน 2 สายทาง ได้แก่  ดอนเมืองโทลล์เวย์ ปรับขึน้ค่าผ่าน
ทาง 5-10 บาท ส าหรับรถยนต์ 4 ล้อ ในเดือนธันวาคม 2562 และ SOBRR ช่วง สุขสวัสดิถ์ึงบางขนุเทียน ท่ี
ได้รับอนุมัติการจัดเก็บคา่ผ่านทาง โดย ครม. จากที่เปิดให้บริการฟรีเปล่ียนเป็นเก็บค่าผ่านทาง 15-35 บาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 
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3.3.5 ตารางที่ 5 สรุประบบทางดว่นและข้อมูลการให้บริการในปัจจุบัน 
                    ตารางที่ 5 ระบบทางด่วนและข้อมลูการใหบ้ริการในปัจจุบนั 

TOLL ROAD TYPE OWNER/ 
OPERATOR TOLL TYPE TOLL  

(BAHT) (1) 
TRAFFIC 
LANES 

DISTANCE 
(KM) 

TOLL 
PLAZA 

FES Urban EXAT/EXAT Flat 50 6 27.1 20 
SES A Urban 

EXAT/BEM Flat 

50 

6 

12.4 

33 SES B Urban 50 9.4 
SES C Suburban 10/15 8 
SES D Suburban 25 8.6 

SES C+ Suburban EXAT/BEM Distance 35-55 4 32 10 
SOE Suburban EXAT/BEM Flat 50 6 16.7 9 

RAE Urban/ 
Suburban EXAT/EXAT Flat 20-40 6 28.2 16 

SOBRR Ring Road EXAT/EXAT Distance 15-55 6 22.5 30 
M9 Ring Road DOH/DOH Flat 30-60 8 64 4 

Tollway Urban/ 
Suburban DOH/DMT Flat 80-110 6 21 12 

Bangkok Toll Road 250 134 
M7 (2) Intercity DOH/DOH Distance 10-105 4-8 153 15 
BNBP Intercity EXAT/EXAT Distance 20-110 6 55 20 

Intercity Toll Road 208 35 
Grand Total 458 169 

               Note:      (1) for 4-wheel vehicle 
             (2) Including Chonburi – Pattaya – Mapthaput Section 

               Source:   EXAT, DOH (as of 2563) 

3.3.6 จากข้อมูลตารางขา้งต้นสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ดงันี้ 

 ระบบทางดว่นส่วนใหญ ่ เป็นทางยกระดับ ขนาด 6-8 ช่องจราจร ยกเว้น ทางดว่นสายอุดรรถัยา (SES 
C+) ในเขตชานเมือง ซึ่งมีช่องจราจร 4 ช่องจราจร (มีแผนขยายเปน็ 6 ช่องจราจรเมื่อปรมิาณการจราจร
ถึงระดับเกณฑ)์ 

 ปัจจุบันมีการจดัเก็บค่าผ่านทาง 2 ประเภท คือ ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบคงที่ และ ระบบเก็บคา่ผ่าน
ทางตามระยะทาง ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบคงที่ส่วนใหญ่ใช้กับทางในเขตเมืองและชานเมือง ยกเวน้
ระบบ SES C+ และ ทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (SOBRR) ส่วนการเก็บค่าผ่านทางตามระยะทางจะ
ใชใ้นทางทีม่ีการจัดเก็บคา่ผ่านทางระหวา่งเมือง คือ M7 และ BNBP โดยสามารถช าระค่าผ่านทางได้ทั้ง
เงินสด หรือ บัตรท่ีใชใ้นระบบเกบ็ค่าผ่านทางดว่นอัตโนมตัิ (Easy Pass) 

 ระบบทางดว่นขั้นท่ี 2 ในเขตเมอืงและชานเมือง (SES A B C D C+ และ ทางด่วนสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอก (SOE)) ด าเนนิการโดย บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด มหาชน (BEM) 
ในขณะท่ี Tollway ด าเนินการโดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากดั มหาชน (DMT) 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

3.3.7 รูปที่ 10 แสดงปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันของระบบทางด่วนในปัจจุบัน และระยะทางสะสมของโครงข่าย
ระบบทางด่วน ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดให้บริการจนถึงปี 2562 ท้ังทางด่วนในเขตเมืองและระหว่างเมือง 
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Note: SES includes SES Sector A, B, C, C+, D and SOE 
Source: EXAT, DOH, DMT, MVA 

               รูปที่ 10 ประสิทธภิาพการให้บรกิารของระบบทางด่วน 

3.3.8 นับตั้งแต่การเปิดให้บริการระบบ FES ในปี 2525 การจราจรบนระบบทางด่วนมอีัตราการเติบโตสูงขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว กล่าวคือ การจราจรเพิ่มขึ้นจาก 25,500 คันต่อวัน เป็น 340,000 คันต่อวัน ในปี 2536 มีอัตราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 18% ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปิดให้บริการระบบ SES 

3.3.9 ปริมาณจราจรของระบบทางด่วนเพิ่มสูงขึ้นอยา่งฉับพลัน ในช่วงทศวรรษปี 1990 (พ.ศ. 2533-2543) จาก
การเปิดให้บริการของ SES ที่เปิดให้บริการเตม็รูปแบบในปี 2541 ภายหลังจากปี 2542 ปริมาณจราจรบน
ระบบทางดว่นยงัคงเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง แมว้่าจะมีการเปดิใหบ้ริการระบบ SOBRR (22.5 กโิลเมตร) 
และ SOE (16.7 กิโลเมตร) เพยีงสองระบบเทา่นั้น ระบบทางดว่นยังคงเพิ่มสงูขึ้นอยา่งต่อเนื่อง แม้ว่าจะมี
การเปิดให้บริการระบบ SOBRR (22.5 กิโลเมตร) และ SOE (16.7 กิโลเมตร) เพียงสองระบบเทา่นั้น 

3.3.10 ตารางที่ 6 สรุปแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการให้บริการของทางด่วนในแต่ละระบบ ตั้งแต่ปีที่เปิดให้บริการ
ถึงปี 2562 
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ตารางที่ 6 ประสทิธิภาพการให้บริการของทางที่มกีารจัดเกบ็ค่าผ่านทาง 

TOLL ROADS 
OPENING 

YEAR 

TRAFFIC VOLUME (VEH/DAY) 
GROWTH 

2562 
SHARING 

% 6/10+ 
WHEELS OPENING 

YEAR 
2561 2562 

FES 2525 25,500 372,300 374,000 0.5% 16.9% 3.1% 

SES A B C D (1) 2536 6,800 705,200 711,200 0.9% 32.2% 1.6% 
SES C+ 2541 9,100 89,600 92,200 2.9% 4.2% 1.1% 

SOE 2559 33,700 54,600 62,700 14.8% 2.8% 1.0% 
RAE (2)  2539 4,100 232,000 241,400 4.1% 10.9% 1.3% 

SOBRR 2550 122,900 261,700 262,600 0.3% 11.9% 12.6% 
M9 2542 57,800 308,300 321,000 4.1% 14.5% 22.2% (5) 

Tollway (3) 2537 ~ 50,000 155,700 144,800 -7.0% 6.6% 3.0 % 
 2,179,400 2,209,900 1.4%   

M7 (4) 2541 20,200 157,600 251,900 4.4% 61.0% 21.4% (5) 

BNBP 2541 2,800 136,000 161,100 3.1% 39.0% 5.0% 
 397,500 413,000 3.9%   

Note: (1) SES A, C opened in 2536, SES B opened in 2539, SES D opened in 2541 
           (2) RAE extension opened in 2552 
 (3) Tollway Original section opened in 1994, Northern extension opened in 2541 
 (4) Includes traffic from Chonburi to Pattaya Section opened in 2561 
 (5) 2562 DOH AADT 
Source:      EXAT, DMT, DOH 

3.3.11 จากข้อมูลตารางขา้งต้นสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ดงันี้ 

 ในปี 2562 มีปริมาณจราจรเขา้ใช้ระบบทางด่วนในเขตเมืองและชานเมือง รวมประมาณ 2.21 ล้านคัน
ต่อวัน  และจ านวนประมาณ 413,000 คันต่อวัน ใช้บริการระบบทางดว่นระหวา่งเมือง โดยมอีัตราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปี ในชว่งปี 2561-2562 เทา่กับ 1.4% และ 3.9% ตามล าดับ 

 ระบบทางดว่นในเขตเมืองและชานเมือง มีสว่นแบ่งการใช้บริการส่วนใหญ่ 49% เป็นของ FES และ 
SES ตามดว้ย M9 (14.5%) SOBRR (11.9%) ทางดว่นสายฉลองรัช (RAE) (10.9%) Tollway (6.6%) 
โดย SES C+ และ SOE มีส่วนแบ่งการใช้บริการรวมประมาณ (7%) 

 ระบบทางดว่นท่ีมีอัตราการเติบโตของการจราจรต่อปีสูงสุด ได้แก ่ระบบ SOE ที่มีการอัตราการเตบิโต
สูงถึง 15% เนื่องจากอาจจะยังอยู่ในชว่งเรียนรู้การใชง้านของผู้ใชท้าง (ramp-up process) และ ยังคง
มีระดับการให้บริการท่ีดี (มีความจุและความสะดวกรวดเรว็ในการรองรับปริมาณจราจรทีเ่พิ่มขึ้น) โดย
ระบบทางดว่นท่ีมีอัตราการเติบโตต่อปีต่ าสุด ได้แก่ FES และ SES ซึ่งเป็นทางทีม่ีการจัดเก็บคา่ผ่าน
ทางในเขตเมือง มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 0.5% - 1% ซึ่งคาดวา่เป็นการเติบโตเข้าสู่ระดับอิ่มตวัของ
ระบบ ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของ RAE และ SES C+  อยู่ในชว่งระหวา่ง 3% - 4% เนื่องจากยงัคงมี
ความจุส ารอง (Reserved capacity) หรือความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรไดเ้พิ่มเติม 

 ส าหรับระบบทางดว่นระหวา่งเมอืง มีส่วนแบ่งการใช้บริการส่วนใหญ่ 61% เป็นของ M7 ในขณะท่ีส่วน
แบ่งของ BNBP อยู่ที่ 39% ทั้งนี้ ท้ัง M7 และ BNBP ให้บริการในแนวการเดินทาง (Corridor) เดียวกนั 
ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกรุงเทพฯและพื้นที่ชายฝั่งทะเลดา้นตะวันออก 

 ระบบทางดว่นในเขตเมืองและชานเมือง (ยกเว้น M9 และ SOBRR) และระบบทางดว่นระหวา่งเมอืง มี
สัดส่วนของรถบรรทุก 6 ล้อและ 10 ล้อขึ้นไป เท่ากับ 1-3% และ 5-21% ตามล าดับ ทั้งนี้ รถบรรทุกมี
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ปริมาณในระดับต่ าอย่างเห็นไดช้ดั เนื่องจากการจ ากดัเวลาวิ่งของรถบรรทุกในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯใน
ระหว่างวันเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรตดิขัด 

การเติบโตของปริมาณจราจรของระบบทางด่วนและปัจจัยขับเคลื่อน 

3.3.12 รูปที่ 11 แสดงแนวโน้มการเติบโตของปริมาณจราจรของระบบทางด่วน จ านวนรถยนต์จดทะเบียนใน
กรุงเทพฯ และระยะทางให้บริการของระบบทางด่วน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: EXAT, DLT,  

รูปที่ 11 ปริมาณจราจรบนระบบทางด่วนและปัจจัยขับเคลือ่น 

3.3.13 ระยะทางรวมทัง้หมดของโครงขา่ยระบบทางด่วนเพิม่ขึ้นอยา่งมากในชว่งทศวรรษปี 1990 (พ.ศ. 2533-
2543) จากการลงทุนโครงการระบบทางดว่นในเขตเมืองและชานเมืองหลายโครงการ ภายหลังความส าเร็จ
ของ FES ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของปริมาณจราจรในช่วงดงักล่าว จากนั้น ภายหลังปี 2543 มีการ
ลงทุนโครงการระบบทางดว่นน้อยลงมาก เนื่องจากข้อจ ากดัและปัญหาการเวนคืนที่ดิน รวมทัง้นโยบาย
ภาครัฐที่ใหค้วามส าคัญกับการลงทุนในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

3.3.14 ในทางกลับกัน การเติบโตของปริมาณจราจรของระบบทางด่วน แสดงความสมัพันธ์ที่ชัดเจนกับการเติบโต
ของจ านวนประชากรรถยนต์หรือจ านวนรถยนตจ์ดทะเบียน ตัง้แตช่่วงทีม่ีการเปิดให้บริการ FES ในปี 2525 
และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแมว้่าจะมีหรือไม่มกีารเพิม่ขึ้นของเส้นทางกต็าม 

3.3.15 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงการท่ีภาครัฐยังไมม่ีนโยบายจ ากัดการ
ครอบครองและใช้รถยนต์ส่วนบคุคล คาดว่า อัตราการครอบครองรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจะ
ยังคงเติบโตสงูขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันและผลกระทบต่อความเร็วในการเดินทางบนท้องถนนเพิม่มากขึ้น 
เนื่องจากพื้นท่ีการจราจรที่มจี ากดั อันจะเป็นปจัจัยในการขับเคลื่อนให้เกดิการเติบโตของปริมาณจราจรบน
โครงข่ายระบบทางด่วนเพิม่มากขึ้น รูปที่ 12 แสดงแนวโน้มของดัชนีความเร็วเฉล่ียของรถยนต์บนถนนใน
พื้นที่กรุงเทพฯที่สวนทางกับแนวโน้มการเพิม่ขึ้นของจ านวนรถยนต์จดทะเบียน และปริมาณจราจรของ
ระบบทางดว่นเพื่อยืนยันถงึสาเหตุและความสัมพันธด์ังกลา่ว 
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Source: EXAT, BMA Traffic Division 

รูปที่ 12 แนวโน้มดชันคีวามเร็วเฉลี่ย จ านวนรถยนต์จดทะเบียน และปริมาณจราจรของระบบทางดว่น 

โครงการระบบทางด่วนในอนาคต 

3.3.16 โครงการระบบทางดว่นในอนาคต แสดงใน รูปที่ 13 เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ระบบทางด่วนจะมี
ระยะทางเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 820 กิโลเมตร โดยคาดวา่ จะช่วยกระตุ้นให้เกดิการเติบโตของปริมาณ
จราจร ดงัที่ได้เคยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษปี 1990 

 

 
รูปที่ 13. โครงการระบบทางด่วนในอนาคต 



รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2)  

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                                   40  
 

3.3.17 นอกเหนือจากโครงการระบบทางด่วนข้างต้น ในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยังมี
แผนการลงทุนก่อสร้างโครงขา่ยมอเตอรเ์วยจ์ านวน 21 โครงการ โดยหลายโครงการเริ่มต้นเส้นทางจากวง
แหวนรอบนอกของกรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงกรงุเทพฯกับภูมิภาคตา่งๆของประเทศไทย 

3.3.18 ตารางที่ 7 สรุปรายการโครงการระบบทางดว่นในอนาคตและสถานะล่าสุดของแต่ละโครงการในปัจจุบัน 

                                ตารางที่ 7.โครงการระบบทางด่วนในอนาคตและสถานะของโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source: OTP, DOH, EXAT 
 

3.3.19 ในปัจจุบัน กรมทางหลวงได้ให้ความส าคัญกับโครงการระบบทางด่วนในความรับผิดชอบ โดยล่าสุดได้มี
การจัดการประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน (Market Sounding) เพื่อจัดเตรียม
ด าเนินการประมูล โดยให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในลักษณะของโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
Public Private partnership (PPP) ดังนี ้

 โครงการมอเตอรเ์วย์ M5 เฟส 1  

 โครงการส่วนต่อขยายมอเตอรเ์วย์ M7 (ถนนศรีนครินทร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 โครงการมอเตอรเ์วย์ M9 เฟส 1 

 โครงการมอเตอรเ์วย์ M82 เฟส 1  

TOLL ROAD 
EXPECTED 
OPENING 

YEAR 

DISTANCE 
(KM) 

CURRENT STATUS 

Urban Toll Road (EXAT) 
Sirat – Dao Kanong – Western Kanchanaphisek Rd. 2566 19 Under Construction since 2563 

N1-2-EW (Missing Link +Third Stage Expressway) 2568 20 

Missing Link – Ongoing EIA Study 
N1 – Ongoing Feasibility Study and negotiation 
with Kasetsart University 
N2 – Ongoing EIA study 

Bang Na-At Narong Expressway (S1) – Bangkok Port 2568 2 Ongoing Feasibility Study 
Burapha Withi Expressway – Chonburi Bypass  2568 3.5 Ongoing Feasibility Study 
Chalong Rat – Nakhon Nayok – Saraburi Expressway 2568 78 Ongoing EIA Study 

Motorway (DOH) 
Motorway M5 (Rangsit – Chiang Rai) 

− Phase 1 (Rangsit – Bang Pa-In) 
2568 

 
18 

Ongoing PPP Study, Market Sounding on 26th of 
August 2563 

Motorway M6 (Bang Pa-In – Nong Kai) 
− Phase 1 (Bang Pa-In – Nakhon Ratchasima) 

2566 
 

196 
Under Construction since 2559 by DOH 
O&M Contractor Selected  

Motorway M7 Extension  
− Srinakarin – Suvarnabhumi Airport 

2569 18.5 
Ongoing PPP Study, Market Sounding on 7th of 
October 2563 

Motorway M8 (Nakhon Pathom – Narathiwat) 
− Phase 1 (Nakhon Pathom – Cha Am) 

2568 
 

109 
Ongoing Investment Study 

Motorway M9 (Bang Khun Thian – Bang Pa-In) 
− Phase 1 (Bang Khun Thian – Bang Bua Thong) 

2569 
 

38 
Ongoing PPP Study,  
Market Sounding on 7th of October 2563 

Motorway M81 (Bang Yai – Kanchanaburi) 
− Phase 1 (Bang Khun Thian – Bang Bua Thong) 

2566 
 

96 
Under Construction since 2560 by DOH 
O&M Contractor Selected 

Motorway M82 (Thonburi – Pak Tho) 
− Phase 1 (Thonburi – Ban Phaeo) 

2566 25 
First 10 km under construction by DOH  
Ongoing PPP Study, Market Sounding on 7th of 
November 2562 
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3.3.20 ทั้งนี้ โครงการระบบทางด่วนในอนาคตที่สัมพันธ์กับระบบทางด่วนที่อยู่ภายใต้กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund, TFFIF) ได้แก่ โครงการทางด่วนสายฉลองรัช - 
นครนายก – สระบุรี และโครงการทางเชื่อมต่อทางด่วนสายบูรพาวิถีและถนนเล่ียงเมืองชลบุรี 

3.4 ผลกระทบที่มีต่อการจราจรจากสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ผลกระทบจากโควดิ-19 

3.4.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2563 โดยมีรายงานยืนยัน
การติดเชื้อในประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA) ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม เพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศ น าไปสู่แนวทาง
การป้องกันและมาตรการต่างๆ  เช่น การประกาศภาวะฉุกเฉินในวันที่ 26 มีนาคม และ การประกาศ
เคอร์ฟิว ในวันที่ 3 เมษายน และมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ภายหลังจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลง ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันอยู่ในช่วงของมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ระยะที่ 6 
ซึ่งอนุญาติให้ชาวต่างชาติ 4 กลุ่ม เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563  

3.4.2 รูปที่ 14 สรุปแสดงไทม์ไลน์มาตรการล็อกดาวน์  และมาตรการผ่อนคลายคลายโควดิ-19 ในระยะตา่ง ๆ 

 

 
 

3.4.3 มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
หยุดชะงัก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการเดินทาง (การขับรถยนต์ การเดิน) ของผู้คน เพื่อท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจลดลง รูปที่ 15 แสดงสถิติแนวโน้มของค่าดัชนีปริมาณการขับขี่ยานพาหนะ ในวันธรรมดาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล รวบรวมและวิเคราะห์โดยบริษัท Apple โดยอ้างอิงค่าดัชนีฐานของเดือนมกราคม 
2563 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 จาก
ข้อมูลสังเกตได้ว่า ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 มีค่าดัชนีการขับขี่ยานพาหนะต่ าที่สุดในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากมีการประกาศเคอร์ฟิว ซึ่งระบบทางด่วนที่อยู่ภายใต้กองทุน Thailand 
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Future Fund (TFFIF) ซึ่งได้แก่ ทางด่วนสายฉลองรัช (RAE) และสายบูรพาวิถี (BNBP) ก็มีแนวโน้มของ
ปริมาณจราจรในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note: Excluding weekend and public holiday, weighted by car registration of each province  
Source: Apple Mobility, analysed by MVA 

                           รูปที่ 15.  แนวโน้มค่าดัชนีการขับขี่ยานพาหนะในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.4.4 รูปที่ 16 แสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงปริมาณจราจรของระบบทางด่วนสายฉลองรัช (RAE) และสาย
บูรพาวิถี (BNBP) ในวันธรรมดา ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ถึงกันยายน 2563 แยกตามประเภท
ยานพาหนะออกเป็น รถยนต์ (4 ล้อ) และรถบรรทุก (6 ล้อ ขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Excluding weekend and public holiday  
Source: TFFIF, analysed by MVA 

                      รูปที่ 16. แนวโน้มค่าดัชนีปริมาณจราจรของทางดว่นฉลองรัช (RAE) และบูรพาวิถี (BNBP) 
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3.4.5 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 

 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19  ปริมาณรถบรรทุกของระบบทางด่วนสายฉลองรัช มีแนวโน้มเพิ่มขึน้
ประมาณ 20% จากช่วงต้นปี 2562 คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟา้ 
สายสีเหลือง สายสีชมพู และสายสีส้ม ที่อยู่ใกล้เคียงโดยอาจถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุในการ
ก่อสร้าง ในขณะที่ปริมาณรถบรรทุกของระบบทางด่วนสายบูรพาวิถีอยู่ในระดับ ค่อนข้างคงที่ อย่างไร
ก็ตาม ปริมาณรถบรรทุกของทั้งสายฉลองรัชและบูรพาวิถี มีการปรับตัวลดลง ตั้งแต่กลางปี 2562 
สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของกิจกรรมการน าเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศ ที่คาดว่าเป็นผล
มาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน 

 ผลกระทบต่อปริมาณจราจรของทั้งระบบทางด่วนสายฉลองรัชและบูรพาวิถี สามารถสังเกตเห็นได้
ชัดเจน ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 โดยมีการปรับตัวลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบ
กับระดับการจราจรในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการประกาศเคอร์ฟิวในช่วง
ดังกล่าว จากนั้น ปริมาณรถยนต์ของทั้งสายฉลองรัชและบูรพาวิถี มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากจุดต่ าสุด ภายหลังการประกาศผ่อนคลายโควิด-19 ระยะที่ 2 โดยปรับตัวมาอยู่ในระดับ
ประมาณ 90% และ 80% ตามล าดับ ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ส่วนปริมาณรถบรรทุก มีแนวโน้ม
การปรับตัวสูงขึ้นช้ากว่ารถยนต์ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรม 

 สัดส่วนปริมาณรถบรรทุกของระบบทางด่วนสายฉลองรัชและบูรพาวิถี อยู่ที่ประมาณ 1.5% และ 5% 
ตามล าดับ 

3.4.6 รูปที่ 17 แสดงผลกระทบและแนวโน้มการฟื้นตัวของการสัญจรในรูปแบบ (Mode) การเดินทางประเภท
ต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในภาพรวม กล่าวได้ว่า การสัญจรโดยรถยนต์ที่ใช้ระบบทางด่วน 
(สายฉลองรัชและบูรพาวิถี) ได้รับผลกระทบต่ ากว่าและฟื้นตัวได้เร็วกว่าการสัญจรโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ (MRT สายสีน้ าเงิน) ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่า ผู้เดินทางอาจพิจารณาว่าในช่วงการระบาดของ
โควิด-19 ยานพาหนะส่วนตัว เป็นรูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัยและลดความเส่ียงของการติดเชื้อโควิด-
19 ได้ดีกว่าการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องเดินทางร่วมกับผู้อื่น  อย่างไรก็ตามข้อมูลแนวโน้ม
ดังกล่าว ควรมีการรวบรวมและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 
 
Note: Excluding weekend and public holiday, weighted by car registration of each province  
Source: Apple Mobility, analysed by MVA 

รูปที่ 17 ผลกระทบจากโควดิ-19  และ แนวโน้มการฟืน้ตวัของการเดินทางในรูปแบบต่างๆ 
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3.5 โครงการทางด่วนในอนาคต ทีเ่กี่ยวข้องกับระบบทางด่วนภายใต้กองทนุ TFFIF 

โครงการทางด่วนสายฉลองรชั-นครนายก-สระบุรี 

3.5.1 โครงการทางดว่นสายฉลองรชั - นครนายก – สระบุรี เป็นโครงการส่วนต่อขยายทางดว่นสายฉลองรัช (RAE) 

เดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวเส้นโครงการวิ่งผ่านจังหวัดนครนายก และไปส้ินสุดที่อ าเภอแกง่
คอย จงัหวดัสระบุรี รวมระยะทาง 102 กิโลเมตร มจี านวนทางขึ้น-ลง 9 ด่าน รูปที่ 18 แสดงแนวเส้นทางของ
โครงการและพื้นที่ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อระบบทางด่วนสายฉลองรัชภายใต้กองทุน TFFIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18. โครงการทางด่วนสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 

3.5.2 โครงการส่วนต่อขยายทางด่วนสายฉลองรัช เป็นโครงการที่จะเปิดการเชื่อมต่อและการใช้พื้นที่ด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่หทัยราษฎร์ ล าลูกกา รังสิต และ องค์รักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยปัจจุบัน ถนนหทัยราษฎร์ ล าลูกกา และรังสิต – 
นครนายก มีปริมาณจราจรอยู่ในระดบัประมาณ 38,000 43,000 และ 22,000-39,000 คัน / วัน ตามล าดบั 
และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โครงการทางด่วนนี้ นอกเจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกแล้ว ยังเป็นโครงการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรของถนน
รังสิต – นครนายก ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปรับปรุงขยายโครงข่ายจากคลองรังสิตที่วิ่งขนานกับแนวของถนน  

3.5.3 จากข้อมูลสถิติปริมาณจราจรในอดีตที่ผ่านมา (ที่มา: กทพ.) ปริมาณจราจรบนทางด่วนสายฉลองรัช มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเปิดให้บริการส่วนต่อขยายจากช่วงรามอินทราถึงวงแหวนรอบนอก ในปี 
2550 ด้วยเหตุนี้จึงคาดว่า โครงการทางด่วนสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ภายหลังการเปิดใช้ จะส่ง
ปริมาณจราจรเข้าสู่ทางด่วนสายฉลองรัชมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการเติบโตของปริมาณจราจรและรายได้ที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

โครงการทางเชื่อมต่อทางด่วนบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

3.5.4 โครงการทางเชื่อมต่อทางด่วนบูรพาวิถแีละถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เป็นโครงการส่วนต่อขยายทางด่วนสาย
บูรพาวิถี (BNBP) ไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มีวตัถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความ
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แออัดบนถนนสุขุมวิทบรเิวณทางเข้า/ออกนคิมอุตสาหกรรมอมตะ แนวเส้นทางของโครงการวิง่ยกระดับไป
ตามกึ่งกลางถนนสุขมุวิท ก่อนจะสิ้นสุดที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เพื่อส่งการจราจรตรงไปยังถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุรี นอกจากนี้ ยงัมีทางขึ้น-ลง เพิ่มเตมิเพื่อไปยงัถนนบ้านเกา่ (ทางหลวงหมายเลข 3466) รับปริมาณ
จราจรจากนคิมอุตสาหกรรมอมตะ รูปที่ 19 แสดงแนวเส้นทางของโครงการทางเชื่อมต่อทางด่วนบูรพาวิถี
และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และระดับปริมาณจราจรบนถนนขา้งเคยีง ท่ีคาดวา่บางส่วนจะเขา้ใช้โครงการน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 19. โครงการทางเชื่อมต่อทางด่วนบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

3.5.5 โครงการส่วนต่อขยายทางดว่นสายบูรพาวิถี แมว้่าจะมีแนวเส้นทางส้ันๆ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร อย่างไรก็
ตาม ทางขึ้น-ลง ของโครงการจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับ/ส่งปริมาณจราจรจากทางหลวงหมายเลข 3466 
ซึ่งส่วนหนึง่เป็นปริมาณจราจรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และทางเล่ียงเมืองชลบุรี ที่ในปัจจุบันมปีริมาณ
จราจรอยูใ่นระดับประมาณ 43,000 และ 95,000 คัน / วัน ตามล าดับ 

3.5.6 นอกจากนี้ ทางขึ้น-ลง ถนนบ้านเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3466) จะท าให้การจราจรบางส่วนของพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะ เปล่ียนมาใช้ทางขึ้น/ลงนี้ เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดจากปริมาณรถบรรทกุที่บริเวณ
ทางเข้า/ออกด้านหน้านคิมอุตสาหกรรมและบริเวณทางแยกตา่งระดับเล่ียงเมืองชลบุรี 
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4 ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างรูปแบบและการบริหารจัดการกองทุน 

4.1.1. กองทุนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยลงทุนในสิทธิในรายได้ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้าลงทุนครั้งแรก นอกจากการลงทุนในตรา
สารทางการเงินตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด  

กองทุนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอขายหน่วยลงทุน เงินสุทธิหลังจากหักค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ในการระดมทุนที่กองทุนได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนได้น ามาช าระราคาค่าสิทธิในรายได้ที่โอน 
ให้แก่ กทพ. ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และการโอนสิทธิในรายได้มีผลตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ สิทธิในรายได้ที่โอนดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวที่
กองทุนเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนจะต้องพึ่งพาความสามารถของ กทพ. ในการสร้างรายได้ค่าผ่านทางจาก
ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก และด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงยังต้องพึ่งพา กทพ. ในการ
ด าเนินงาน บ ารุงรักษา และพัฒนาทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกด้วย ในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ หรือลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิตามสัญญาใน
การได้รับส่วนแบ่งรายได้หรือกระแสเงินสดในอนาคตจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือหากมีการ
เลิกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือสัญญาดังกล่าวส้ินอายุลง กองทุนจะไม่สามารถสร้างกระแส
รายได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในอนาคต จากกองทุน  ดังนั้น การ
ลงทุนในกองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมหรือบริษัทที่มีทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานและมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากกว่า   

4.1.2 กองทุนต้องพึ่งพา กทพ. ในการด าเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก และการจัดเก็บ 
และการน าส่งรายได้ที่โอนให้แก่กองทุน  

กองทุนจะต้องพึ่งพา กทพ.ในการด าเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก และ
ความสามารถของ กทพ. ในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก และ
การน าส่งรายได้ที่โอนให้แก่กองทุน ซึ่งอ านาจควบคุมของกองทุนในเรื่องดังกล่าวตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้นั้นมีอย่างจ ากัด จ านวนรายได้ที่โอนน้ันขึ้นอยู่กับรายได้ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษที่
กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายประการรวมถึง อัตราค่าผ่านทาง ปริมาณการจราจร 
และสภาพของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก 

4.1.3 หากกองทุนไม่สามารถได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินหรือสร้างกระแสรายได้แหล่งใหม่ อาจถือเป็นข้อจ ากัดที่มี
นัยส าคัญส าหรับการด าเนินงาน และอาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตของกองทุน และอาจส่งผลให้ต้องเลิกกองทุนเมื่อสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้หมดอายุลงหรือมีการเลิกสัญญา 

เมื่อ กทพ. โอนรายได้ที่โอนให้แก่กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้แล้ว แหล่งรายได้หลักของ
กองทุนจะมีเพียงสิทธิในรายได้ที่โอน นับแต่วันท่ีท าการโอนเสร็จสิ้นจนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการให้สิทธิตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลง
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ตามอายุสิทธิในรายได้ที่โอนที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ านวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การประเมินค่าทรัพย์สิน และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการให้สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 
มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ นอกจากนี้ แม้ว่ากองทุนอาจได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติม
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ กทพ. แต่ กทพ. มีสิทธิพิจารณาเลือกข้อเสนอของบุคคลภายนอกที่
ดีกว่า และยังมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกการระดมทุนโดยการให้ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของ กทพ. ในครั้งนั้นๆ ได้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า กทพ. จะเลือกข้อเสนอของกองทุน หรือ
กองทุนจะมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มเตมิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะเป็นของ กทพ. ด้วยเหตุ
นี้ ก่อนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการให้สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากกองทุนไม่สามารถ
ได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สิน หรือกระแสรายได้อย่างอื่นนอกจากสิทธิในรายได้ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทเมื่อถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการให้สิทธิตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากกองทุนหากว่า มีการ
เลิกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในกรณีที่มีการผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญานั้นได้ 
หรือเป็นการเลิกสัญญาโดยความตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา กรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และต่อราคาตลาด
ของหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้องเลิกกองทุน กองทุนหรือบริษัทจัดการไม่
สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ว่า หากมีการเลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันส่วนแบ่งใด ๆ 
หรือจะได้รับเงินปันส่วนแบ่งจากการเลิกกองทุนในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าจ านวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนครั้ง
แรกในหน่วยลงทุน หากมีการเลิกกองทุนตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในการได้รับเงินปันส่วนแบ่งจะด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระเงินของบุคคลภายนอกบางราย ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ในการได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการ ตลอดจนภาระหนี้สินใด ๆ 
ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลภายนอกของกองทุน (ถ้ามี) และผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถได้รับคืนจ านวนเงินท่ีลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.1.4 กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือรายได้ค่าผ่านทางในอนาคตที่ กทพ. ตกลงโอนให้แก่กองทุนตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ หากการโอนดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็น "การซื้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์"ตาม
กฎหมายไทย และรายได้ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อเรียกร้องของเจ้าหน้ีรายอื่น 

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เป็นสัญญาเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ระหว่าง กทพ. และกองทุนเพื่อให้
กองทุนได้รับสิทธิขาดในสัดส่วนของรายได้ที่โอนตามจ านวนและระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญา โดย กทพ. ยัง
เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกตามธุรกิจปกติ (Day-to-
Day Management) ด้วยเหตุนี้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้จึงเป็นสัญญาเกี่ยวกับการแบ่งรายได้
อย่างหนึ่งซึ่งใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญา และมีลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากเอกเทศสัญญาที่ระบุใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

อย่างไรก็ตาม สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้และการโอนสิทธิในรายได้ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ใน
อนาคตอาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการซื้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไทย และหากพิจารณาว่า
รายได้ที่โอนนั้นเป็น "ทรัพย์สินซึ่งมิได้ก าหนดลงไว้แน่นอน" อาจส่งผลให้มีข้อโต้แย้งตามกฎหมายไทย
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เกี่ยวกับการโอนดังกล่าวได้  เช่น ศาลไทยอาจพิจารณาว่า กทพ. และกองทุนยังมิได้ก าหนดรายได้ที่โอนตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เนื่องจากรายได้ที่โอนนั้นยังเป็นเพียงรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง และกรรมสิทธิ์ในรายได้ที่โอนจะโอนไปยังกองทุนได้ก็ต่อเมื่อ กทพ. ได้รับรายได้ค่าผ่านทางที่
จัดเก็บได้ และต่อเมื่อมีการแยกรายได้ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรกที่ กทพ. ได้รับ ออกจากรายได้ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ที่เกิดจากทางพิเศษสายอื่นของ กทพ. 
และได้น าส่งให้แก่กองทุนแล้ว ดังนั้น หากมีการโต้แย้งสิทธิในรายได้ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ของกองทุน อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิในการได้รับรายได้ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ 

ด้วยเหตุนี้ หากการโต้แย้งการโอนรายได้ที่โอน หรือการมีผลใช้บังคับได้ของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้เป็นผลส าเร็จ จะท าให้กองทุนสูญเสียแหล่งรายได้ของกองทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน รวมถึง
ความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

นอกจากนี้ เจ้าหนี้ของ กทพ. ท้ังที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตอาจเรียกร้องให้ กทพ. ช าระเงินสดซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของรายได้ที่โอน หากเจ้าหนี้ของ กทพ. หรือบุคคลใดเรียกร้องต่อ กทพ. กองทุนอาจมิได้มีสิทธิ
เรียกร้องต่อ กทพ. ดีกว่าเจ้าหน้ีไม่มีประกันรายอื่นของ กทพ.  

4.1.5 สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อ กทพ. หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ หรือกรณีท่ีทรัพย์สินทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกโครงการใดเสียหายทั้งหมดจาก
ความผิดของ กทพ. มีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินทั้งหมดของกทพ. ไม่อยู่ในความ
รับผิดแห่งการยึดหรือการบังคับคดี 

ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนมีสิทธิเรียกให้ กทพ. ช าระมูลค่ารายได้ที่โอนคงเหลือให้แก่
กองทุน หากเป็นกรณีที่ กทพ. ผิดข้อสัญญาในสาระส าคัญ หรือในกรณีที่ทรัพย์สินทางพิเศษที่กองทุนเข้า
ลงทุนในรายได้ครั้งแรกโครงการใดเสียหายทั้งหมดจากความผิดของ กทพ. อย่างไรก็ตาม หากความเสียหาย
ที่กองทุนได้รับมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่ารายได้ที่โอนคงเหลือ กองทุนมีสิทธิอย่างจ ากัดในการบังคับให้ กทพ. 
ชดใช้ความเสียหาย และกองทุนอาจไม่สามารถได้รับค่าชดเชยความเสียหายโดยการบังคับจากทรัพย์สินของ 
กทพ. ได้ เนื่องจากตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินทั้งหมดของ กทพ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการยึดหรือการ
บังคับคดี แม้ว่ากองทุนจะมีสิทธิด าเนินคดีต่อ กทพ. ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ แต่มาตรา 13 
ของ พ.ร.บ. กทพ. บัญญัติว่า ทรัพย์สินของ กทพ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคบัคดี ดังนั้น กองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถบังคับคดกีับทรัพย์สินของ กทพ.ตามค าพิพากษาได้ ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทเกิดขึน้
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

นอกจากนี้ ตามกฎหมายไทย การยึดทรัพย์สินของรัฐไม่สามารถกระท าได้ ไม่ว่าทรัพย์สินของรัฐนั้นจะเป็น
ส่วนหนึ่งของสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินของรัฐประเภทใด ๆ ซึ่งใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสาธารณชน) อีกทั้งหากทรัพย์สินนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือ
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พระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การด าเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่องเสร็จที่ 1635/2559 ว่า การด าเนินการของ กทพ. เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของ กทพ. ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. กทพ.ย่อมต้องมีเงินทุนในการด าเนินกิจการ ซึ่งอาจ
มีการจัดหาเงินทุนได้หลายรูปแบบ และการด าเนินการท าสัญญาโอนขายกระแสรายได้ในอนาคตจึงเป็น
รูปแบบในการจัดหาเงินอย่างหน่ึงเพื่อน ามาใช้จ่ายในการสร้าง บ ารุงและรักษาทางพิเศษอันเป็นกิจการที่อยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์ของ กทพ. ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. กทพ. กทพ. จึงมีอ านาจท าสัญญาดังกล่าวกับ
กองทุน โดยถือเป็นการกระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของ กทพ. ตามมาตรา 10 (14) แห่งพ.ร.บ. กทพ. อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวมิได้พิจารณาชัดเจนว่า
รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของรัฐหรือสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรือไม่ และยังไม่มีบรรทัดฐานของศาลไทยที่ชัดเจนว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สิ นของ
รัฐวิสาหกิจเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ หากศาลพิจารณาว่า
สิทธิในรายได้ที่โอนให้แก่กองทุนเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของ กทพ. ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและ
ประโยชน์ร่วมกันของสาธารณชนซึ่งจะโอนแก่กันมิได้ จะท าให้มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่การโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้อาจถูกเพิกถอน และกองทุนจะไม่สามารถบังคับให้ 
กทพ. จ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจ านวนใด ๆ ได้ เนื่องจาก กทพ. จะได้รับความคุ้มกันจากค าส่ังคุ้มครอง
ชั่วคราว ค าส่ัง หรือการเรียกคืนทรัพย์สิน การอายัดทรัพย์สิน และการบังคับคดีหรือบังคับค าพิพากษาใด ๆ 
ในส่วนของทรัพย์สินหรือรายได้ของ กทพ. โดยไม่ค านึงว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นธุรกรรมในเชิงพาณิชย์
หรือไม่  

4.1.6 กองทุนมีผลการด าเนินงานในอดีตที่จ ากัด และข้อมูลทางการเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้ส าหรับประเมิน
กองทุนและประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนนั้นมีอยู่อย่างจ ากัด 

กองทุนมีผลการด าเนินงานในอดีตที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือสิทธิในรายได้ที่เกิดขึ้น
จากทรัพย์สินดังกล่าวอย่างจ ากัดเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถน ามาใช้พิจารณาเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทุนได้ ท าใหผู้้ลงทุนอาจประเมินผลการด าเนินงานในอดีตและแนวโน้มในอนาคตของกองทุนได้ยาก 

4.1.7 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบความส าเร็จได้และ
บริษัทจัดการสามารถตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สละสิทธิ หรือให้ความ
ยินยอมโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการตามปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และควบคุมการด าเนินงานของกองทุน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนอาจได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์หากการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวมีมูลค่าไม่
เกิน (ก) หนึ่งร้อยล้านบาท หรือ (ข) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มา 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจจะไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริษัท
จัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่บริษัทจัดการน ามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว การที่บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์บางอย่างของ
กองทุนให้ประสบความส าเร็จได้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

ความสามารถของบริษัทจัดการในการด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบความส าเร็จ
นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทั้งความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนบนเงื่อนไขทางการเงินท่ี
น่าพึงพอใจในการจัดหาเงนิทุนส าหรับกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจัดการจะ
สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบความส าเร็จได้  หรือสามารถท าได้ภายใน
เวลาและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้แล้ว บริษัทจัดการมีดุลย
พินิจแต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิ หรือยินยอมให้มีการใช้สิทธิและการเยียวยาความเสียหายที่เกี่ยวกับ กทพ. 
และทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก หรือยินยอมให้มีการแก้ไขและเปล่ียนแปลง หรือสละสิทธิ
ใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (นอกเหนือจากเรื่องที่ต้องได้รับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ของกองทุน) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม ซึ่ง
ประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ดังนั้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะมีส่วนร่วมหรือความสามารถอย่างจ ากัดที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่องที่อาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจของกองทุน การด าเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมจะ
ผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนและประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวอาจไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเสมอ
ไป 

4.1.8 บริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง และการท่ีบริษัท
จัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน หรือ กทพ. ไม่สามารถด าเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญตอ่
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนและบริษัทจัดการจะต้องพึ่งพา  กทพ. ในการด าเนินงานและ
บริหารจัดการทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ทั้งนี ้ภายหลังจากที่สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้มีผลใช้บังคับ และกองทุนได้มาซึ่งสิทธิในรายได้ที่โอนแล้ว กทพ . จะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการทาง
พิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกต่อไป โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทจัดการในนามของ
กองทุน ซึ่งเป็นการควบคุมดูแลที่ท าได้อย่างจ ากัดตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 
เนื่องจากบริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานทางที่มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทาง และอาจต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาด้านเทคนิคซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ถ้า
จ าเป็น) กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจัดการจะสามารถด าเนินการเพื่อให้การตัดสินใจของ กทพ. 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนได้ แม้ว่า นโยบายภายในของ กทพ. จะก าหนดให้ กทพ. มีหน้าที่
ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ก าหนด แต่หาก กทพ. ไม่สามารถ
บริหารจัดการทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกได้อย่างเหมาะสมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
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ตกลงกันภายใต้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้ที่โอน และต่อการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนความสามารถของกองทุน
ในการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและการช าระคืนหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ (ถ้ามี)  นอกจากนี้ 
การเปล่ียนแปลงในทางลบใด ๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษัทจัดการกับ กทพ. อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการการด าเนินงาน 

4.1.9  กองทุนมีความเส่ียงบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในกรณีที่ กทพ.ผิด
ข้อตกลงตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือในกรณีที่ถือเป็นการผิดข้อสัญญา หรือมีบางกรณีที่
อาจไม่ถือว่า กทพ. ผิดหน้าที่ หรือผิดนัดตามสัญญา 

ในบางกรณี อาจไม่ถือว่า กทพ. ผิดหน้าที่ตามสัญญา หรืออาจไม่ถือเป็นเหตุผิดสัญญาตามสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ แม้ว่า กทพ. มิได้ปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
ก าหนดในสัญญา ในกรณีเช่นว่านั้น กองทุนอาจไม่สามารถ (ก) ใช้สิทธิตามสัญญา หรือตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องให้ กทพ. ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ 
ช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองทุนเพื่อความเสียหายอันเกิดแก่กองทุนเนื่องจากการท่ี กทพ. ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาดังกล่าวนั้น (ข) ใช้สิทธิเลิกสัญญา หรือ (ค) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้ กทพ. ชดเชยความเสียหายทีเ่กดิ
ขึ้นกับกองทุนจากการที่ กทพ. ไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นได้ เช่น กทพ. ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องน าส่งรายได้ที่
โอนหรือเงินอื่นใดที่ กทพ. มีหน้าที่ช าระให้แก่กองทุนรวม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากว่าการที่ กทพ. ไม่สามารถน าส่งรายได้ที่
โอนนั้นเกิดจากเหตุขัดข้องของระบบการโอนเงินหรือระบบการช าระเงินใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของ กทพ. นอกจากนี้ กทพ. ยังได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากการที่ กทพ. ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไทย และกทพ. อาจหยุดหรือระงับการบริหาร
จัดการและการให้บริการเกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกหากมีเหตุผลอันสมควร   ซึ่ง
หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ก าหนดว่าเมื่อเกิดการผิดข้อสัญญา กทพ. มีหน้าที่ช าระค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทุน รวมถึงส าหรับความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ 
(หากมี) หรือในกรณีที่กองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการผิดข้อสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่กองทุน กองทุนมีสิทธิเรียกให้ กทพ. ช าระมูลค่ารายได้ที่โอนคงเหลือ นอกจากนี้ หาก กทพ. 
ไม่น าส่งรายได้ที่โอนให้แก่กองทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. 
จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แกก่องทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยค านวณจากจ านวนเงนิท่ี กทพ. ค้างช าระและ
ไม่ได้น าส่งตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จ านวนเงินท่ี กทพ. จะต้องช าระภายหลังจากที่ไม่ปฏิบตัิ
หน้าที่ หรือเกิดการผิดสัญญาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้นั้นอาจมิได้แสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมดของการลงทุนของกองทุนในรายได้ที่โอนได้อย่างถูกต้อง และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อมูลค่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการผิดสัญญาดังกล่าว หรือใน
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กรณีที่ กทพ. ต้องช าระมูลค่ารายได้ที่โอนคงเหลือโดยพลัน กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า กทพ. จะมีสภาพ
คล่องเพียงพอ หรืออยู่ในฐานะที่จะสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ศาลมีอ านาจในการใช้ดุลย
พินิจเพื่อพิจารณาและปรับ หรือลดจ านวนเงินค่าเสียหายที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าซึ่ง กทพ. มีหน้าที่ต้องช าระ
ให้แก่กองทุนเมื่อเกิดการผิดสัญญานั้น การลดลงของจ านวนเงินค่าเสียหายที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า หรือรายได้
ตามสัญญาซึ่งกองทุนคาดว่าจะได้รับจาก กทพ. นั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

4.1.10 หากเกิดเหตุการณ์ที่ กทพ. โต้แย้ง หรือปฏิเสธความสมบูรณ์ หรือการมีผลใช้บังคับได้ของสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ หรือปฏิเสธว่าตนไม่ผูกพันตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือมีเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อสถานภาพ หรือความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

หากเกิดเหตุการณ์ที่ กทพ. โต้แย้ง หรือปฏิเสธความสมบูรณ์ หรือการมีผลใช้บังคับได้ของสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ หรือปฏิเสธว่าตนไม่ผูกพันตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้นั้น กรณีดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กทพ. ในการน าส่งรายได้ที่โอนให้แก่กองทุนและการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี้ หากมีการตราหรือ
ประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังใดๆ ขึ้น หรือมีการด าเนินการอย่างใดๆ หรือมีการ
ด าเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับ กทพ. เพื่อ (ก) ยกเลิก ส่ังพัก เพิกถอน หรือท าให้ส้ินสภาพหรือท าให้ กทพ. ไม่มี
อ านาจหน้าที่กระท ากิจการท่ีเป็นสาระส าคัญส่วนใดๆ ของ กทพ. ที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทนุ
ในรายได้ครั้งแรก (ข) ยกเลิก ส่ังพัก เพิกถอน หรือท าให้ส้ินสภาพ หรือท าให้ กทพ. ไม่มีอ านาจที่จะด าเนินการ
ตามหน้าที่ของ กทพ. ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือ (ค) เวนคืน หรือยึดเป็นของรัฐซึ่งส่วน
หน่ึงส่วนใดของทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรก หรือมีการตราหรือประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังใดๆ ขึ้น หรือมีการ
ด าเนินการอย่างใด ๆ หรือมีการด าเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับ กทพ. อันส่งผลกระทบต่อสถานภาพ หรือ
ความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือในกรณีที่
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลท าให้สถานะของ กทพ. เปล่ียนแปลงไปเป็นองค์กรธุรกิจในรูปแบบอื่นเพื่อการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจโดยการกระจายหุ้นหรือส่วนของทุนที่รัฐถือไว้ให้แก่ภาคเอกชน และไม่มีนิติบุคคลอื่น (ไม่ว่าราย
เดียวหรือหลายราย) รับโอนไปซึ่งกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดของ กทพ. ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก กองทุนอาจไม่สามารถแต่งตั้ง
บุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

4.1.11 การปรับขึ้นอัตราภาษี มูลค่าเพิ่มที่ใช้ บังคับกับอัตราค่าผ่านทางในประเทศไทยจนสูงกว่าร้อยละ  10 อาจจะ
ลดจ านวนรายได้ที่โอน 

ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จะมีการหักจ านวนเงินดังต่อไปนี้ออกจากค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้
จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก (ก) ร้อยละ 10 ในกรณีที่อัตรา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 หรือ (ข) อัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางเกินกว่าร้อยละ 
10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่น ามาใช้ค านวณจ านวนเงินตามกรณี (ก) หรือ (ข) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ 
หน้าที่ของ กทพ. ในการหักจ านวนเงินดังกล่าว และการค านวณรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีค่าภาษีหรือค่าฤชาธรรม
เนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าผ่านทางซึ่งในอนาคตหน่วยงานรัฐเรียกเก็บตามกฎหมาย จะต้องหักเงินจ านวน
ดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการค านวณรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ  ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้
บังคับกับอัตราค่าผ่านทางสูงกว่าร้อยละ 10 จ านวนรายได้ที่โอนที่ กทพ. จะโอนให้แก่กองทุนจะลดลง และ
การที่รายได้ที่โอนลดลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุนลดลง   

4.1.12 กองทุนอาจมีความเส่ียงในการช าระหน้ีหรือการขอสินเชื่อส าหรับหน้ีเงินกู้ในอนาคต และอาจไม่สามารถหา
เงินกู้ได้ในอนาคตบนเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอมรับได้ หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย 

กองทุนอาจต้องการเงินทุนจ านวนมากซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการก่อหนี้เพื่อใช้ส าหรับการลงทุนที่อาจ
เกิดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนและ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หาก
กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในปีใด กองทุนต้องจ่ายเงินปันผลประจ าปี
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 90 (หรืออัตราร้อยละใด ๆ  ที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์อนุญาตให้ท า
ได้เป็นครั้งคราว) ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในปีดังกล่าว  ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดหรือสภาพคล่อง
ส่วนเกิน กองทุนอาจจ่ายเงินปันส่วนแบ่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม (ถ้ามี) หรือกองทุนอาจท าการ
ลดทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากกองทุนมีผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้ 
กองทุนยังอาจมีความจ าเป็นต้องช าระคืนเงินกู้ (ถ้ามี) ที่ถึงก าหนดช าระด้วยการก่อหน้ีเพิ่มเติม หรือโดยการ
เพิ่มทุน หรือทั้งสองวิธี โดยหากถึงก าหนดช าระหนี้แล้ว แต่กองทุนไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งใหม่ส าหรับช าระ
ยอดหนี้ดังกล่าว หรือไม่สามารถขยายระยะเวลาการช าระหนี้ หรือไม่สามารถช าระหนี้ดังกล่าวโดยใช้กระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน เงินส ารองหรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่  กองทุนอาจไม่
สามารถช าระหนี้ท้ังหมดที่ถึงก าหนดได้ หรืออาจไม่สามารถจ่ายเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
คาดหมายไว้  

กองทุนอาจไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งใหม่ หรือระดมทุนได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ  หรือภายใต้เงื่อนไขทาง
ธุรกิจ ที่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ โดยมีความเส่ียงที่ข้อก าหนดของหนี้จากการขอสินเชื่อครั้ง
ใหม่ที่จะน ามาช าระหนี้เดิมนั้นอาจด้อยกว่าเงื่อนไขของหนี้เงินกู้เดิมที่กองทุนได้รับ หรือด้อยกว่าต้นทุนเดิม
ของการออกตราสารทุน และอาจมีข้อก าหนดที่ท าให้กองทุนอาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหรือส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  นอกจากนี้ อาจมี
ข้อก าหนดจ ากัดความสามารถของกองทุนในการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี ้กองทุนต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่
เกินกว่าสามเท่า (3:1) หรือในอัตราส่วนอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ท าได้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ 
หากมีการก่อหนี้ กองทุนจะมีหน้าที่ในการช าระหนี้ โดยหน้าที่ในการช าระหนี้นั้นอาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคต  ดังนั้น หากกองทุนไม่สามารถช าระหนี้ได้  หรือไม่สามารถด ารงไว้ซึ่ง
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หลักประกัน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาสินเชื่อ ส่งผลให้อาจมีการยกเลิก
วงเงินสินเชื่อบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อสัญญาอื่น (cross default) ซึ่งอาจอยู่ใน
สัญญาทางการเงิน หรือสัญญาอื่นใดของกองทุน หรืออาจท าให้กองทุนต้องช าระค่าปรับ  หรืออาจมีการ
เรียกร้องให้ช าระหนี้ก่อนถึงก าหนดช าระ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมด 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคต
ของกองทุน 

4.1.13 สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่อย่าง
จ ากัด 

4.1.14 รายงานการประเมินมูลค่า และรายงานใด ๆ ที่อ้างอิง ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของ
กองทุนมิใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีทางธุรกิจของกองทุน และไม่ใช่การแสดงความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
โดยปริยายเกี่ยวกับราคาซื้อ ขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะทางการเงินของกองทุน และการประเมิน
มูลค่าที่อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุน 

4.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินการทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก 

4.2.1. สิทธิในรายได้ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ
การจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. 

เมื่อการโอนสิทธิในรายได้มีผลตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้แล้ว สิทธิในรายได้ที่โอนจะเป็นแหล่ง
รายได้ และเป็นกระแสเงินสดจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพียงแหล่งเดียวของกองทุน  จ านวน
รายได้ที่โอนท่ีจัดเก็บได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรและรายได้ค่าผ่านทางที่จดัเก็บได้จากทางพิเศษที่กองทนุ
เข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกโดย กทพ. เป็นส าคัญ ดังนั้น ปัจจัยใด ๆ ที่อาจลดปริมาณการจราจร และรายได้
ค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญั
ต่อรายได้ที่โอนในอนาคตที่ กทพ. จัดเก็บได้ และส่งผลกระทบต่อไปยังการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของ กทพ. และของกองทุน กองทุนและบริษัทจัดการไม่สามารถ
รับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ว่าปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก รายได้
ค่าผ่านทาง และรายได้ที่โอนจะเพิ่มขึ้นหรือจะไม่ลดลงในอนาคต หากปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่
กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
และแนวโน้มในอนาคตของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบได้ 

4.2.2 รายได้ในอนาคตที่กองทุนจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าผ่านทาง รวมทั้ง การยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทาง
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก โดยการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรือการยกเว้นการจัดเก็บ
ค่าผ่านทางดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. เช่นการที่ กทพ. ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 

รายได้ในอนาคตที่กองทุนจะได้รับตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้นั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าผ่านทาง
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 
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กทพ. เช่น การที่ กทพ. ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ท้ังนี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้นั้น วันเริ่มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 และ
ระยะเวลาทุก 5 ปีนับจากวันดังกล่าว การค านวณปรับอัตราค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรก (ถ้ามี) จะค านวณโดยใช้สูตรการค านวณตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ ซึ่งจะพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ส าหรับเดือนมีนาคมของปีท่ีมีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางเทียบกับปีท่ีมีการปรับอัตราค่าผ่าน
ทางครั้งสุดท้ายของแต่ละอัตรา (บาทต่อคัน หรือบาทต่อกิโลเมตร (แล้วแต่กรณี)) ทั้งนี้ เป็นดัชนีย้อนหลังไม่
เกินปี 2561 เมื่อค านวณปรับอัตราค่าผ่านทางแล้ว กทพ. จะปฏิบัติตามขั้นตอนภายในและกระบวนการ
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับกับ กทพ. เพื่อเสนอการปรับอัตราค่าผ่านทาง ไปยังกระทรวงคมนาคม 
ทั้งนี้ หาก กทพ. ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แต่ไม่มีการปรับอัตราค่าผ่าน
ทาง หรือหากไม่สามารถปรับอัตราค่าผ่านทางได้เต็มตามจ านวนที่ค านวณได้ หรือการปรับอัตราค่าผ่านทาง
มีผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ถือว่า กทพ. ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาครบถ้วน และไม่ถือว่าเป็นเหตุให้ กทพ. ผิดสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือท าให้
กองทุนมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรือเงินเพิ่มใด ๆ จาก กทพ. 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2553 กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการปฎิบัติในการ
แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบูรพาวิถี ทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อม
ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับทางพิเศษบูรพาวิถี โดยได้ก าหนดให้ยกเว้น
การจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ด้วยเหตุนี้ กทพ.จึงยกเว้น
การจัดเก็บค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นระยะเวลา 12-20 วันในช่วงวันหยุดปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล นอกจากนี้ ในปี 2563 กทพ. ยังได้ยกเว้นการ
จัดเก็บค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
ส าหรับวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กองทุนและบริษัท
จัดการไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ว่าระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านของทางพิเศษที่
กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกจะไม่เพิ่มขึ้นหรือจะลดลงในอนาคตจากการปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือหากหากระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบได้ 

4.2.3 หากผู้ใช้ทางเลือกใช้ถนนที่เป็นทางเลือกอื่น หรือรูปแบบการเดินทางอื่นที่เป็นทางเลือก ปริมาณการจราจร
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจลดลง 

เนื่องจากพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง มีความหนาแน่น ถนนเส้นใหม่ หรือถนนที่อาจเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ทางอาจดึงปริมาณการจราจรจากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก 
นอกจากนี้ ผู้ใช้ทางยังอาจเลือกที่จะใช้ทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางแทนที่จะใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้า
ลงทุนในรายได้ครั้งแรกโดยความเคยชิน หรือเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 
(บางนา - บางปะกง) น้ันมีเส้นทางคู่ขนานไปกับทางพิเศษบูรพาวิถี  
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4.2.4 หากรัฐบาล หรือ กทพ. (ในกรณีที่เป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าส่ังของรัฐบาล)ก่อสร้างขยายหรือ
ปรับปรุงถนน หรือทาง หรือระบบขนส่งอื่นซึ่งมีลักษณะการใช้งานและทิศทางการคมนาคมส่วนหนึ่งส่วนใดที่
มีลักษณะแข่งขันกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่
กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางพิเศษของ กทพ. ในปัจจุบันไม่มีลักษณะการใช้งานและทิศทางการคมนาคมที่มีลักษณะแข่งขันกับทาง
พิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. ตกลง
ที่จะไม่ด าเนินการก่อสร้างทางพิเศษอื่นซึ่งมีลักษณะการใช้งานและทิศทางการคมนาคมใช้สัญจรตลอด
เส้นทางในทิศทางเดียวกันกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก (ยกเว้นการขยายต่อหรือ
เชื่อมต่อของเส้นทาง) จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบท าให้ปริมาณการจราจรที่ใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุน
ในรายได้ครั้งแรก หรือรายได้ที่จะได้รับจากการใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ เมื่อพิจารณาเทียบกับปริมาณการจราจรหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจริงก่อนเกิดทางที่มีลักษณะแข่งขัน
ส าหรับปีปฏิทินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิรัฐบาล (รวมถึง กทพ. ในกรณีเป็นการ
ด าเนินการตามนโยบายหรือค าสั่งของรัฐบาล) ในการด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางหลวง หรือทางที่
มีลักษณะเดียวกันกับทางพิเศษ หรือระบบขนส่งอื่นๆ ในทิศทางเดียวกันกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรก  

ดังนั้น หากรัฐบาล (รวมถึง กทพ. ในกรณีที่เป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าส่ังของรัฐบาลดังกล่าว)  
ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงถนน ทางหลวง หรือทาง หรือระบบขนส่งอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะการใช้
งาน และทิศทางการคมนาคมส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรก อาจส่งผลให้ปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกลดลง หรือ
รายได้ที่กองทุนจะได้รับจากการใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกลดลง โดยกรณีดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. ไม่มีหน้าที่และ
ความรับผิดที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดอันเนื่องมาจากการด าเนินการของรัฐบาล (รวมถึง กทพ. 
ในกรณีท่ีเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าสั่งของรัฐบาลดังกล่าว) 

4.2.5 ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจจ ากัด
การเติบโตของปริมาณการจราจร 

ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก มีขีดจ ากัดในด้านปริมาณรถยนต์ที่สามารถใช้ทางพิเศษได้
อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ หากเกินกว่าขีดจ ากัดเหล่านี้ การจราจรจะมีความคับคั่งสูงขึ้น 
และระดับการบริการจะเริ่มลดลงไปสู่ระดับที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้ง
แรกบางส่วน เช่น บริเวณด้านหน้าอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางและบริเวณทางเข้าและทางออกทางพิเศษบาง
ด่านนั้นมีการใช้บริการจนเต็มความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรแล้วในช่วงเวลาเร่งด่วน และ
ในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ไม่มีการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษบูรพาวิถี 

กทพ. อาจจ าเป็นต้องมีการสร้างส่วนต่อขยายในอนาคตหากว่าปริมาณการจราจรในบางพื้นที่เข้าใกล้ถึง
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ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร ซึ่ง กทพ. อาจพิจารณาขยายทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรก แต่ทั้งนี้ แผนดังกล่าวยังอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. เช่น 
การได้มาซึ่งที่ดินและกระบวนการอนุมัติการก่อสร้าง ตลอดจนความพร้อมของแหล่งเงินทุน และการได้รับ
เงินทุนสนับสนุนซึ่งมีเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอมรับได้ หรือ กทพ. อาจมิได้รับการสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวนั้น
เลย 

4.2.6 ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณการจราจรของผู้
ประเมินปริมาณการจราจรโดยเป็นการค านวณความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามโครงสร้าง
ของทางพิเศษและยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริเวณทางพิเศษและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษ 

ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณการจราจรของผู้
ประเมินปริมาณการจราจรซึ่งค านวณโดยพิจารณาจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบน
แต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปัจจุบัน รวมถึงปริมาณการจราจรและสัดส่วนการขึ้นการลงของแต่ละด่าน
เก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของ ด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนั้น 
ๆ ต่อปริมาณการจราจรทั้งวัน เป็นต้น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีซึ่ง
อ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) หากปัจจัยดังกล่าว
เปล่ียนแปลงไป หรือสมมติฐานข้างต้นมีความคลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรตามที่ผู้ประเมินปริมาณการจราจรค านวณได้นั้นมีความคลาดเคล่ือนหรือมีการเปล่ียนแปลงตาม 
และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในรายงานประเมิน
ปริมาณการจราจรและจ านวนรายได้ที่โอนได้  

4.2.7 การคาดการณ์ปริมาณการจราจรมีภายใต้ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่ง เป็นความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญ 

การคาดการณ์ปริมาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้ง จัดท าขึ้นโดยผู้ประเมิน
ปริมาณการจราจรการคาดการณ์เหล่านี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ  และรวมสมมติฐานหลายข้อซึ่งผู้ประเมิน
ปริมาณการจราจรพิจารณาว่าเหมาะสม การคาดการณ์เหล่านี้โดยสภาพมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่อาจเปล่ียนแปลงได้หลายประการ แรก การคาดการณ์เหล่านี้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดย กทพ. 
และการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นอิสระของผู้ประเมินปริมาณการจราจร ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ด้วย
เหตุนี้ปริมาณการจราจรและรูปแบบการจราจรที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย 

4.2.8 เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอาจท าให้การใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกหยุดชะงัก 

การใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจต้องหยุดชะงัก หรืออาจได้รั บผลกระทบจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. และกองทุน ซึ่งรวมถึง อุบัติเหตุการจราจรที่ร้ายแรง 
ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม และแผ่นดินไหว การออกแบบและการก่อสร้างที่อาจบกพร่อง  ทางพิเศษช ารุด
เสียหาย สะพานถล่ม การทรุดตัวของถนน ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การประท้วง การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา รวมทั้งการก่อสร้างที่มิได้เป็นไปตามรอบระยะเวลา และเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย
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อื่น ๆ ในอดีต เหตุการณ์เหล่านี้บางเหตุการณ์ได้ส่งผลกระทบต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้ง
แรก หากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ไม่สามารถใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกได้ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ในระยะเวลาใด ๆ ก็อาจท าให้รายได้ค่าผ่านทางของ กทพ. ลดลง และเป็นสาเหตุให้จ านวน
รายได้ที่โอนท่ีกองทุนจะได้รับลดลงด้วย ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 
หากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกได้รับความเสียหาย กทพ. มีหน้าที่เพียงน าส่งรายได้ที่โอน
ซึ่งจัดเก็บได้จริงในระหว่างระยะเวลาที่มีความเสียหายดังกล่าว ซึ่งรายได้ที่โอนอาจมีจ านวนลดลงอันมี
สาเหตุมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกนั้น 

ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกสายใดสาย
หนึ่ง หรือทั้งสองสายได้รับความเสียหาย  ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของ กทพ. และ กทพ. ได้ประเมินความ
เสียหายแล้ว เห็นว่าไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้ทางพิเศษในส่วนของ
โครงการน้ันมีสภาพหรือลักษณะเป็นทางพิเศษเช่นเดิม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ กทพ. เห็นว่า
การซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจไม่คุ้มค่า (Total Loss) กองทุนจะมีเพียงสิทธิได้รับค่า
สินไหมทดแทนและค่าชดเชยอื่นใดตามกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับโครงการนั้น ซึ่งอาจน้อยกว่ารายได้ที่
กองทุนได้คาดหมายว่าจะได้รับจากทางพิเศษดังกล่าว หากทางพิเศษโครงการน้ันไม่ได้รับความเสียหาย โดย
กองทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง กทพ. ซ่อมแซมทางพิเศษที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว หรือใช้สิทธิเรียกร้องอื่น
ใดกับ กทพ. และในกรณีดังกล่าว สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการท่ีมคีวามเสียหายนั้นจะ
ส้ินสุดลง 

4.2.9 การประกันภัยส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก อาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด 

ปัจจุบัน กทพ. ท าประกันภัยครอบคลุมความเส่ียงภัยต่าง ๆ ได้แก่ ประกันภัยส าหรับความเส่ียงที่จะเกิดกับ
เงินของ กทพ. และกองทุนได้จัดท าการประกันภัยรวมถึงการประกันภัยต่อไปนี้ (1) ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภทความเส่ียงทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิภายใต้สัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. เป็นผู้เอาประกันภัยและกองทุนเป็นผู้เอาประกนัภัยร่วม และกองทนุ
เป็นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว (2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดย
กองทุนเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว  อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยที่กล่าวมา
ข้างต้นจะมิได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเต็มจ านวน  และอาจมีการก าหนดกรณียกเว้น 
หรือข้อจ ากัดของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในบางกรณีหรือในบางเหตุการณ์ ประกอบกับความ
เสียหายบางประเภทก็มิได้เอาประกันภัยไว้ ดังนั้น ในกรณี ที่มีความสูญหาย ความรับผิด หรือความเสียหาย
เกิดขึ้นซึ่งมิได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หรือไม่สามารถท าประกันภัยได้ หรือมีจ านวนสูง
กว่าจ านวนเงินเอาประกันสูงสุด และกรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของ กทพ. อันท าให้ กทพ. 
จะต้องรับผิดตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่โอน
หรือต่อกองทุน อาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 
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4.2.10 หากรัฐบาล หรือ กทพ. (ในกรณีท่ีเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าส่ังของรัฐบาล) เปล่ียนแปลงระบบ
การจัดเก็บค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก อาจมีผลกระทบบางประการท่ี
เกี่ยวข้องกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในกรณีการเก็บค่าผ่านทาง  

ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกมีการจัดให้มีตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและตู้จัดเก็บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETCS) ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติใน
ระบบเติมเงินล่วงหน้าที่จะท าให้ผู้ใช้ทางประหยัดเวลาในการช าระค่าผ่านทางและแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง การจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชเป็นการจัดเก็บในระบบ
เปิดโดยเมื่อเข้าใช้ทางพิเศษ ผู้ใช้ทางจะต้องช าระค่าผ่านทางในอัตราคงที่ส าหรับรถแต่ละประเภท ส าหรับ
ทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นการจัดเก็บค่าผ่านทางในระบบเปิด ซึ่งผู้ใช้ทางจะต้องช าระค่าผ่านทางตามระยะทาง
ที่ใช้  

ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้ 
(M-Flow) มาใช้กับการเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่กองทุนลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งเป็นการบูรณาการการ
พัฒนาเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (Free flow) ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (Single Platform System) ตาม
นโยบายของภาครัฐในการช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน  

ดังนั้น หากรัฐบาล รวมถึง กทพ. ในกรณีที่เป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าส่ังของรัฐบาล ด าเนิน
การบูรณาการการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นแล้วเสร็จและมีการน ามาใช้กับทาง
พิเศษที่กองทุนลงทุนในรายได้ครั้งแรก อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ในกรณีการเก็บค่าผ่านทางและการน าส่งรายได้ที่โอน ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 
หาก กทพ. จะด าเนินการเก็บค่าผ่านทางโดยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการที่ใช้ในวันที่เข้าท าสัญญา 
กทพ.จะแจ้งให้กองทุนทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มเก็บค่าผ่านทางด้วย
วิธีการใหม่ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เส่ือมสิทธิแก่กองทุน  

4.3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กทพ. 
4.3.1 รายได้ค่าผ่านทางอาจลดลงเนื่องจากการจัดเก็บเงินร่ัวไหลหรือเกิดความบกพร่องทางเทคนิค 

4.3.2. ต้นทุนการด าเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุนของ กทพ. อาจเพิ่มขึ้น 
4.3.3.  กทพ. อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะสามารถช าระหนี้ หรือเพื่อใช้บริหารสภาพคล่อง  

อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ 
4.3.4. โครงการก่อสร้างที่ กทพ. ด าเนินการอาจมีความล่าช้าหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณที่เคยตั้งไว้ 
4.3.5. กทพ. มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับคดีความและการด าเนินกระบวนพิจารณา 
4.3.6. กทพ. มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนสิทธิในรายได้ที่โอนภายใต้สัญญาโอนและรับโอน

สิทธิในรายได้ที่ กทพ. เข้าท ากับกองทุน 
4.3.7. การด าเนินงานของ กทพ. บางส่วนต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยี 
4.3.8. กทพ. ต้องพึ่งพาบุคลากรหลักและคณะกรรมการของ กทพ. 
4.3.9. คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และกองทุนไม่สามารถ

รับรองได้ว่าจะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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4.3.10. ทล. อาจยกเลิกการอนุญาตให้ กทพ. ใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง ของทางพิเศษบูรพาวิถี และ กทพ. อาจไม่ได้รับ
ชดเชยความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

4.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศไทย 
4.4.1.  ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกตั้งอยูใ่นประเทศไทย และกองทุนมีความเส่ียงเกี่ยวกบัความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทย 
4.4.2.  การเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน 
4.4.3.  ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกองทุนและราคาตลาด

ของหน่วยลงทุน 
4.4.4.  หากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล รัฐบาลชุดใหม่อาจไม่ด าเนินการสานต่อนโยบายที่รัฐบาลชุดปัจจุบันก าหนด

ไว้ 
4.4.5.  เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในภาคใต้ของประเทศไทย การก่อการร้าย และความไร้

เสถียรภาพทั้งในระดับระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

4.4.6.  ประเทศไทยอาจถูกมาตรการลงโทษจากประเทศอื่น และเศรษฐกิจของประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบ 
4.4.7.  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเกิดน้ าท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ 
4.4.8.  การท่ีค าพิพากษาของศาลต่างประเทศไม่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายไทยอาจจ ากัดความสามารถของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนหรือบริษัทจัดการ 
4.4.9.  กองทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลและข้อก าหนดทางบัญชีที่อาจแตกต่างจากในประเทศอื่น ๆ 

ในบางเรื่องที่ส าคัญบางประการ 
4.4.10. งบการเงินของกองทุนจัดท าขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐาน 

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศในบางเรื่องที่ส าคัญบางประการ 
4.5.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุน 

4.5.1.  กองทุนและบริษัทจัดการไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ว่ากองทุนจะสามารถจ่ายเงินปันส่วนแบ่ง
ส าหรับหน่วยลงทุนได้ หรือสามารถรักษาระดับของเงินปันส่วนแบ่งให้อยู่ที่ระดับใดระดับหน่ึงได้ 

4.5.2.  ไม่เคยมีตลาดส าหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนมาก่อน 
4.5.3.  ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ใน

ราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 
4.5.4.  กองทุนอาจต้องเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง หรือด า เนินการลดทุนหากกองทุนไม่สามารถซึ่ง

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.5.5. การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจ านวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนได้ 
4.5.6.  กระทรวงการคลังซึ่งอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น อาจสามารถใช้สิทธิใน

ฐานะท่ีเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
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4.5.7.  ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 
4.5.8.  บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ  

50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือโดย ก.ล.ต. เท่านั้น 
4.5.9.  ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ ากว่ามูลค่ าหน่วย

ลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
4.5.10. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีส าหรับเงินปันผลที่

ได้รับจากกองทุนโดยผู้มีเงินได้จะต้องแสดงรายได้ดังกล่าว เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการและมีการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน 

4.5.11. ความเส่ียงเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน 
4.5.12. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหน่วยลงทุนในอนาคตอาจมีจ ากัด 
4.6.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ลงทุนต่างชาติ 

4.6.1.  ตลาดหลักทรัพย์มีขนาดค่อนข้างเล็ก และอาจท าให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนมีความผันผวนกว่าราคา
หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่น 

4.6.2.  ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่น ๆ จะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าในสกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่าของหน่วยลงทุนและผลตอบแทน 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

กองทุนไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มีนัยส าคัญและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และแนวโน้มการด าเนินการในอนาคต 

6.  ข้อมูลส าคัญอืน่ 

ไม่มีข้อมูลอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตัดสินใจของผู้ลงทุนอยา่งมนีัยส าคัญ 
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7. ข้อมูลหนว่ยลงทุน หลักทรัพย ์ตราสารที่กองทนุเปน็ผู้ออก 

7.1   หนว่ยลงทุน หลกัทรัพย์ ตราสารที่กองทนุเปน็ผู้ออก 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ให้ระบุรายละเอียดของเงินทุนโครงการมูลค่าที่ตราไว้จ านวนประเภทและ
ราคาของหน่วยที่เสนอขาย ราคาเสนอขายวันแรก จ านวนเงินทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน (ถ้ามี) มูลคา่ต่อหน่วย ณ 
ปัจจุบัน 

 ข้อมูลหนว่ยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จ านวนเงินทุนของโครงการ : 45,700,000,000   บาท 

 จ านวนหน่วยลงทุน : 4,570,000,000   หน่วย 

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทุน : 9.9569 บาท (หลังการลดทุนครั้งที่ 3) 

 ราคาเสนอขายครั้งแรกต่อหน่วยลงทุน : 10  บาท 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน :  11.7497  บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

7.1.2  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ เชน่ ราคาปิด (ณ ส้ินปี หรือวันเปิดรอบบัญชี) ราคาสูงสุด, ราคาต่ าสุด, มูลค่าตาราคา
ตลาด (Market Capitalization), มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวัน (Trade Volume) และค่า NAV ของกองทุน ณ วันต้น
ปีและวันส้ินปี เป็นต้น 

ราคาปดิ ณ 30 กันยายน 2563   :      9.85  บาท/หน่วย 

ราคาปดิสิ้นวันสูงสุด  :                13.30 บาท/หน่วย 

ราคาปดิสิ้นวันต่ าสุด    :                9.85 บาท/หน่วย 

มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)  :  45,015 ล้านบาท 

มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียทั้งปี (Trade Volume)   : 80,949,172  บาทต่อวันท าการ 

           มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนณ 30 ก.ย. 2562 (ณ วันต้นปี):     11.8886  บาท/หน่วย  

   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนณ 30 ก.ย. 2563 (ณ วันส้ินปี):     11.7497  บาท/หน่วย 

7.1.3  กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด (share class) ให้ระบุรายละเอียดของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดทีม่ีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างกัน 

 กองทุนไม่มีการแบ่งหน่วยลงทุน 

7.1.4   กรณีที่กองทุนรวมมีการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทนุ ให้มีการระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับ
เงินทุนจดทะเบียนทุกครั้ง โดยตอ้งมีรายละเอียดอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 3  
 การจัดการและการดูแลกิจการที่ดี 
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(ก) เหตุแห่งการลดทุนจดทะเบยีน 

 กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินกวา่ที่กองทุนมีความจ าเป็นต้องใชแ้ละกองทุนลดทุนจดทะเบียน กองทุนอาจจา่ย
คืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดของกองทุนซึ่งไม่สามารถน าไปจ่ายในรูปแบบเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้  

(ข)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดแต่ละครั้ง(เหตุแหง่การลดทุนตาม(ก)) 
ครั้ง
ที ่

ผลการด าเนินงาน 
 

จ านวนเงินทุนจดทะเบยีน 
ก่อนการลดเงินทุน 

จ านวนเงินทุนจด
ทะเบียน ท่ีลด 

จ านวนเงินจดทะเบียน 
หลังการลดเงินทุน 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

ต่อหน่วย จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต่อหน่วย 

1 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 45,700,000,000 10.0000 40,673,000 0.0089 45,659,326,999 9.9911 
2 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 45,659,326,999 9.9911 72,206,000 0.0158 45,587,120,999 9.9753 
3 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.62 45,587,120,999 9.9753 84,088,000 0.0184 45,503,032,999 9.9569 

 (ค)     วันปิดสมุดทะเบียนและวนัท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน (เหตุแหง่การลดทุนตาม(ก)) 
      
ครั้งที ่

ผลการด าเนินงาน จ านวนเงินทุนจดทะเบยีนที่ลด วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่าย 
เงินลดทุน จ านวนเงิน (บาท) ต่อหน่วย 

1 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 40,673,000 0.0089  1 มี.ค.62 15 มี.ค.62 
2 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 72,206,000 0.0158 31 พ.ค.62 14 มิ.ย.62 
3 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.62 84,088,000 0.0184 29 ส.ค.62 16 ก.ย.62 

 

7.2 กรณีทีก่องทุนออกหลักทรัพยท์ี่เปน็ตราสารหนี้ (ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลกัทรัพย์ดังกล่าว เชน่ 

ประเภท จานวนมูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน วนัครบกาหนดไถ่ถอน หลกัประกนั เงื่อนไขอื่นที่เป็นสาระสาคัญ ณ 

สิ้นปีบัญชี และการจัดอนัดับความนา่เชื่อถือคร้ังหลังสดุ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนีต้ามตราสาร (ถ้ามี) 

แล้วแต่กรณ ี

 กองทุนไม่มีการออกหลักทรัพย์ทีเ่ป็นตราสารหนี ้

7.3  โครงสร้างผู้ถือหนว่ยลงทุน 

7.3.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก ระบุจ านวนหน่วยและร้อยละเมื่อเทียบกับหน่วยที่ลงทุน  

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด รายใหญ่ ที่ปรากฎตามทะเบียนผู้ถอืหุ้น  ณ วันท่ี  4 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ล าดับท่ี รายช่ือ จ านวนหน่วยลงทุน ร้อยละ 
1 กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00 
2 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 184,436,200 4.04 
3 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 125,158,300 2.74 
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 113,398,800 2.48 
5 มหาวิทยาลัยมหิดล 110,898,300 2.43 
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6 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 98,816,000 2.16 
7 ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 88,945,200 1.95 
8 ส านักงานประกันสังคม 82,527,300 1.81 
9 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 75,749,600 1.66 

10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 71,307,100 1.56 
 รวม 1,408,236,800 30.83 

                        ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์

7.3.2 ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหนว่ยตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดยีวกัน)          
ล าดับท่ี รายช่ือ จ านวนหน่วยลงทุน ร้อยละ 

1                     กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00 

7.3.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนด นโยบายการจดัการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการ/ผู้จดัการกองทุนอยา่งมีนัยส าคญั เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการท่ีมี
อ านาจจัดการ 

ไม่มีกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนใดมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทจัดการ 

7.4    การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

7.4.1 นโยบายการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเมื่อกองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ  

(ก) เพื่อปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม
เพียงพอในปีนั้น ๆ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
อนญุาต) ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจ าเป็นดังกล่าว ท้ังนี้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

“ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก าไรสุทธิของกองทุนที่ท าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(1) การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน 

(2) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุน ตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือ
ชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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(3) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า 

(4) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทท่ีให้สิทธิ
ในการได้รับประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดับแรก (ถ้ามี) 

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
(Unrealized Loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส ารองตามรายการตามข้อ (2) (3) และ (4) ข้างต้นได้
ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (2) และ (3) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

(ข) ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้  

(ค) ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการค านวณก าไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์หรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ ยวกับการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีดังกล่าว ถือว่าบริษัท
จัดการด าเนินการโดยได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน 

เงื่อนไขของการจา่ยเงินปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปีบัญชี หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10  บาท  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่
จ่ายเงินปันผลระหว่างปีบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้น และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกัน
ในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ โดยกองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่
ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 

วิธีการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วันนับแต่ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือ
รอบการจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น หากในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และ
อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี้ 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
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(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน ผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์  

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเท่านั้นที่มี
สิทธิได้รับเงินปันผล 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามที่
กฎหมายก าหนด บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทุน 

การคืนเงินลงทุน 

นอกเหนือจากเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมี
สิทธิได้รับเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินกว่าที่กองทุนมีความ
จ าเป็นต้องใช้และกองทุนลดทุนจดทะเบียน แต่ทั้งนี้ จะไม่มีการลดส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนหรือคืนเงิน
ลงทุนในส่วนดังกล่าว 

7.4.2 เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลและขั้นตอนวิธีการในการด าเนินการกับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่
อาจจ่ายได้ 

 ข้อจ ากดัสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ภายใต้บังคับของข้อก าหนดเรื่องข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หรือผู้ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันหรือ
ผู้ลงทุนต่างด้าวนั้น เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่ก าหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกวา่
อัตราที่ก าหนดไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่ก าหนดนั้น ทั้งนี้ จะยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังมิได้ด าเนินการยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของ
แผ่นดิน เงินปันผลส่วนดังกล่าวจะถูกแยกออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุน และไม่น ามารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่หรือจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน 

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกัน หรือผู้ลงทุนต่างด้าวที่ถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกลุ่มบุคคล
เดียวกันในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดนั้นให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย 
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บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่ กรณีที่ ก.ล.ต.
ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้แก้ไข เปล่ียนแปลง 
ประกาศ ส่ังการ หรือเห็นชอบเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน 

7.4.3 ประวัติการจา่ยเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน 

ประวัติการจ่ายเงนิปนัผล  

ครั้งที ่ ผลการด าเนินงานงวด เงินปนัผล (บาท) วันปดิสมดุ
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิ
ปันผล จ านวนเงนิ ต่อหนว่ย 

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

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

3 1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62 439,634,000 0.0962 29 ส.ค.62 16 ก.ย.62 

4 1 ก.ค.62-30 ก.ย.62 546,115,000 0.1195 2 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 
5 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.63 531,491,000 0.1163 2 มี.ค.63 16 มี.ค.63 
6 1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 471,624,000 0.1032 1 มิ.ย. 63 16 มิ.ย.63 
7 1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย.63 352,347,000 0.0771 31 ส.ค.63 16 ก.ย. 63 
8 1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63 463,398,000 0.1014 4 ธ.ค. 63 21 ธ.ค.63 

            ประวัติการลดทนุ / เหตุแห่งการลดเงนิทนุจดทะเบียน  

ครั้งที ่ ผลการด าเนินงานงวด เงินปนัผล (บาท) วันปดิสมดุ
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิ
ปันผล จ านวนเงนิ ต่อหนว่ย 

1 1 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.61 40,673,000 0.0089 1 มี.ค.62 15 มี.ค.62 

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

3 1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62 84,088,000 0.0184 29 ส.ค.62 16 ก.ย.62 

     กองทุนลดเงินทุนจดทะเบียน จากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนรวม ซึ่งไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1   บริษัทจดัการ  

 8.1.1 ชื่อบริษัทจดัการ  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

     และที่อยู ่  เลขที ่1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้  

    แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 

    โทรศัพท ์0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  

     www.ktam.co.th 

http://www.ktam.co.th/
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     : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100  
www.mfcfund.com 

8.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

8.1.2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) / โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
              รายชื่อ จ านวนที่ถือ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย   19,999,986 99.99% 

8.1.2.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563/1 

 รายชื่อ จ านวนที่ถือ (หุ้น) สัดส่วน(ร้อยละ) 

1 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน)/2 31,357,850 24.96% 
2 ธนาคารออมสิน  31,332,781 24.94% 
3 กระทรวงการคลัง  20,000,000 15.92% 
4 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) โดย 

บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
4,053,500 3.23% 

5 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 3,922,000 3.12% 
6 นายประทักษ์ สุมงคลธนกุล 3,184,215 2.53% 
7 MISSJUI-TING CHANG 1,891,200 1.51% 
8 Mrs. Yoko Ki 1,566,500 1.25% 
9 บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 1,459,330 1.16% 
10 นายเฟมิ หงสนันทน์ 1,188,200  

 

0.95% 
 ที่มา :           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หมายเหตุ :  /1ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ล่าสดุ วันที่ 30 เมษายน 2563 

   /2  ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 30  
กันยาน 2563/3 

 รายชื่อ จ านวนที่ถือ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 นายทอมมี่ เตชะอุบล 960,357,368 22.14% 
2 นายพิจติต์ วิริยะเมตตากุล 455,000,000 10.49% 
3 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 331,378,200 7.64% 

http://www.mfcfund.com/
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4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 292,106,900 6.74% 
5 นายส าเริง มนูญผล 234,260,922 5.40% 
6 บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 153,061,800 3.53% 
7 น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 125,000,000 2.88% 
8 นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 97,928,100 2.26 
9 นางสาวพนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชยั 72,790,400 1.68 
10 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 72,658,700 1.68 
ที่มา :           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

              หมายเหตุ :   /3ปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 29 พฤษภาคม  2563 

8.1.3  โครงสร้างการบริหารจดัการ และรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร 

8.1.3.1   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

(1) โครงสร้างองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
(2) คณะกรรมการของบรษิัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อคณะกรรมการประกอบดว้ย 8 ท่าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้
 รายชื่อ                            ต าแหน่ง 

1 นายวชัรา ตันตริยานนท์                  ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายลวรณ  แสงสนิท                     กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นายสุรพล โอภาสเสถียร  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
4 นายธนธัช  หงษ์ค ู กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  
5 พลต ารวจโท จารุวัฒน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
6 นายเชิดชยั  ชมภูนุกูลรัตน์  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
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7 นายลือชัย  ชยัปริญญา กรรมการ 
8 นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา กรรมการ 
9 นางชวินดา หาญรัตนกูล           กรรมการผู้จดัการ 

(3)  คณะบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

รายชื่อ  ต าแหน่ง 
1. นางชวินดา หาญรัตนกูล     กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ           รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  

ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือขา่ยธนาคาร 
3. น.ส. หัสวรา แสงรุจิ             รองกรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหารสายงานกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
4. น.ส.ดารบุษป์   ปภาพจน์    รองกรรมการผู้จัดการ   

ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าสถาบัน 
5. นางสาววรวรรณี  ตั้งศิริกศุลวงศ์        รองกรรมการผู้จัดการ   

ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ 

(4) บุคลากรและผู้รับผิดชอบหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 มีดังนี้ 

1.  ชวินดา หาญรัตนกูล, CFP 
 

กรรมการผู้จดัการ 
ประสบการณ์การท างานในสายงานการเงินและการ
บริหารจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 32 ปี 

2. ไพรัช มิคะเสน 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ประสบการณ์การท างานในสายงานการเงินและการ
บริหารจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พื้นฐาน  23 ปี 

3. กฤษณ์ ณ สงขลา 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ประสบการณ์การท างานในสายงานการเงินและการ
บริหารจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ
โครงสร้างพื้นฐาน  17  ปี 

4. นายภควตั  เมธีไตรรัตน ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ประสบการณ์ท างานในสายงานการเงินและการ
บริหารจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์  11  ปี 
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8.1.3.2   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 (1)  โครงสร้างองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

โครงสร้างองค์กรของบริษัทจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย สายงาน
หลัก 4 สายงาน ดังนี้ สายกลยุทธ์องค์กร สายการขายและการตลาด สายปฏิบัติการลงทุน 
และสายบริหารกองทุน 

     แผนภาพ โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

(2) คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 14 ท่าน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีดังนี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  ประธานกรรมการบริษัท 
2 ดร.โชคชัย อักษรนันท์ รองประธานกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
3 นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการด้านการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
และรักษาการกรรมการผู้จดัการ 

4 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานชิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

5 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ กรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
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ค่าตอบแทน และกรรมการด้านการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีด ี

6 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ  
7 ดร.พรชัย ฐีระเวช กรรมการ  
8 นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9 นายน าพร ยมนา กรรมการ 
10 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ ์ กรรมการ 
11 ดร.วิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการตรวจสอบ  
12 นายบิน วีริงกา กรรมการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13 นายธนโชติ รุ่งสิทธวิัฒน ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการด้านการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
และรองกรรมการผู้จัดการ 

(3)  คณะบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 มีดังนี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
2. นายธนโชติ รุ่งสิทธวิัฒน ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ 

ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
3. นางพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวุโส สายบริหารกองทุน 
4. นายชาคริต พืชพันธ ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวุโส  สายบริหารกองทุน 
5. นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สายการตลาดกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
6. นายกติติคม สุทธิวงศ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลูกค้าสถาบัน 
7. นางสาวนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
8. นายเจริญชัย เล็งศิรวิัฒน ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบรหิารความเส่ียง 
9. นายอนุพงษ์ จันทร์จเิรศรัศม ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท 
10. ตัวแทนฝ่ายกฎหมายหรือ 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
เลขานุการ 
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(4) บุคลากรและผู้รับผิดชอบหลัก ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 มีดังนี้ 
1. นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ประสบการณ์การท างานในสายการเงินและ
อสังหาริมทรัพย์ 29 ปี 

2. นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 
ประสบการณ์การท างานในสายการเงินและ
อสังหาริมทรัพย์และโครงสรา้งพืน้ฐาน 21 ปี 

8.1.4   สิทธ ิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จดัการกองทุน 

ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามข้อผกูพันและโครงการจัดการกองทุน ท้ังนี้ สิทธิ
และภาระผูกพันของบริษัทจัดการเป็นไปตามที่ก าหนดไวด้ังตอ่ไปน้ี 

(ก) สิทธขิองบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีอ านาจโดยทั่วไปในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน โดยมีสิทธิประการท่ีส าคัญ
ดังต่อไปนี ้

(1) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรือ
บริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการ
เป็นหรือจะเข้าเป็นคู่ สัญญา รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์  

(2) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และหักค่าใช้จ่ายจากกองทุน ตามข้อก าหนด
ในโครงการจัดการกองทุน 

(3) สิทธิในการขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุน 

(4) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุน และ/หรือกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(5) สิทธิในการเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนแก่คณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนตัดสิน พิจารณา หรือวินิจฉัย 
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(6) สิทธิและอ านาจในการเข้าท าสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และใช้สิทธิหรือด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิด
นัดที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ตามที่เห็นสมควร  

(7) สิทธิและอ านาจในการด าเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้าผูกพันในธุรกรรมใด ๆ ในนาม
ของกองทุน ภายใต้ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และกฎหมายหลักทรัพย์  

(8) สิทธิในการปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนน้ันไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
ของโครงการจัดการกองทุนและ/หรือกฎหมายหลักทรัพย์ หรือหากการอนุมัติการโอนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวจะท าให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนหรือกฎหมายหลักทรัพย์ 

(9) สิทธิในการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าหน่ายหน่วยลงทุนของตนในกรณีใด ๆ ที่ต้องมีการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(10) สิทธิในการเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทจัดการหรือบุคคลอื่นท่ีเห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท คณะบริหาร หรือคณะท างานอื่นในท านองเดียวกันของบริษัทหรือองค์กร
ใดที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กองทุน (หากมี) ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน รวมถึงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนที่
บุคคลดังกล่าว 

(11) สิทธิและอ านาจอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการกองทุน และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบ
ต่อสาระส าคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

(ข) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลบริหารจัดการกองทุนรวมถึงการลงทุน 
ทรัพย์สิน และหน้ีสินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน 
กฎหมายหลักทรัพย์ ข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา โดยบริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการมี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(1) การบริหารจัดการกองทุน 
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ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1.1) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

(1.2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน 
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหวา่ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน สัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

(1.3) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส าคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัทจัดการ
ต้องด าเนินการให้กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(1.4) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก าหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด าเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัตใินมาตรา 129 แหง่ 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

(1.5) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1.5.1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้
ลงทุน ด้วยวิธีการท่ีผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน 
โดยร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

(1.5.2) บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส าคัญไม่ต่างจากฉบับร่าง
ให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือ
แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual Fund Report and 
Prospectus System (MRAP)) 

(1.5.3) บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะ
ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะ
ศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อ
รวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน 
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(1.6) ด าเนินการเพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการ
จัดการกองทุน และ/หรือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหลักทรัพย์
ก าหนด  

(1.7) จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(1.8) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนตามที่กฎหมายก าหนด 

(1.9) ด าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพัน และกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(1.10) ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน บริษัท
จัดการจะด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1.10.1) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนโดยการโฆษณา บริษัท
จัดการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด และ
การโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 

(1.10.2) หากบริษัทจัดการประสงค์จะแต่งตั้งบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท า
หน้าที่ในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็น
กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

(1.10.3) บริษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มี
การกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่หลาย 

(1.10.4) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน 

(1.10.5) ด าเนินการขออนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1.10.6) ด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนของ
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กองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้ซึ่งก าหนดโดยกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

(1.11) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส าหรับการบริหารและจัดการกองทุนอย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1.11.1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุน ให้มี
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน และ
ด าเนินการให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่แต่งตั้งดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการกองทุน 

(1.11.2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งและจัดการกองทุน 
รวมทั้งการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence)  ทรัพย์ สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน  

(1.11.3) การก ากับดูแลบริหารและจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1.12) ในการจัดการทรัพย์สินบริษัทจัดการจะด าเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไป
ตามสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อก าหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าท าหรือจะเข้าท าเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่จัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ
บริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(1.13) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนจะไม่ประกอบ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด าเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(1.14) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัด ๆ มาให้เป็นไปตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ระหว่างกองทุนและหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมทั้งการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว
ในครั้งถัด ๆ มาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ได้ก าหนดไว้ 
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(1.15) การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(1.16) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ านาจให้บุคคล
อื่นใดจัดการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุน
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้ การ
มอบหมายดังกล่าว (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(1.17) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนท่ีก่อให้เกิดรายไดท้ี่
จะโอนไปให้กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ที่จะเข้าท าระหว่างกองทุน
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมทั้งต้องก าหนดเงื่อนไขตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  

(1.18) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

(1.18.1) บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นคู่สัญญา 
จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ที่บริษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้า
ตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุน
ได้รับตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว และ 

(1.18.2) บริษัทจัดการต้องด าเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับอย่างสม ่าเสมอ และหากพบความผิดพลาด
หรือข้อบกพร่องที่อาจท าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการท่ีเป็นคู่สัญญาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 

(1.19) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่
เกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกดิขึ้นในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง 
หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการ
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อื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ 

(1.20) ด าเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ แต่ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) การลงทุน 

(2.1) เข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใน 6 เดือนนับแต่วันท่ี
จดทะเบียนกองทุน หรือระยะเวลาอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็นมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน และจะต้องด ารงมูลค่า
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปีนับแต่ปีที่เริ่มมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือกรณีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. 

(2.2) น าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ภายใน 6 เดือนนับ
แต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดใน
กฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งช าระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
บริษัทจัดการอาจน าเงินที่กันไว้ส าหรับการช าระราคาในคราวถัด ๆ ไป มารวมค านวณ
เป็นมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในกรณีนี้ได้  

(2.3) ด าเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เว้น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ
ด าเนินการให้การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการจดัตั้งกองทุน หรือในกรณีท่ีกองทุนยังไมไ่ด้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลงทุนในทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกจิการ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเบื้องต้นบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ หน่วยลงทุน
ของกองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง และ/หรือเงินฝากก่อน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเพิ่มทุนครัง้อื่นๆ ซึ่ง
มีนักลงทุนท่ัวไปเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนในกองทุนเสร็จเรียบร้อย บรษิัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  

(3) การเรียกเก็บและช าระเงินของกองทุน 



รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2)  

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                                   80  
 

ด าเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่น
ใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

(4) การแตง่ตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจดัการกองทุน 

(4.1) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดการ
กองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการ
เปล่ียนแปลง 

(4.2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อย 1 คณะเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรอื
ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการจัดการ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการ
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนแทนที่กรรมการที่ว่างลง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุน หนังสือชี้ชวน และกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(4.3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อท าหน้าที่ตัดสิน พิจารณา หรือวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับการเสนอโดยบริษัทจัดการ และแต่งตั้ง
บุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนแทนที่กรรมการที่ว่างลง ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุน หนังสือชี้ชวน 
และกฎหมายหลักทรัพย์ 

(4.4) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติ ให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดและเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน  

(4.5) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปล่ียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการ
แต่งตั้งนายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้
เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
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ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 

(4.6) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่า ซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(4.7) แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของ
กองทุน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็นต้น 

(4.8) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ และเปล่ียนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(4.9) แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระ
บัญชีเสร็จสิ้นเมื่อมีการเลิกกองทุน 

(4.10) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่ขาย
หน่วยลงทุนหรือให้ค าแนะน ากับผู้ลงทุนรายย่อย 

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

(5.1) จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่ เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนเป็นกองทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และกฎหมายหลักทรัพย์ 

(5.2) จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน 

(5.3) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุน
เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดเวลา โดยในกรณีท่ีข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมายหลักทรัพย์นั้น หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรพัย์
นั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันและโครงการจัดการกองทุน
แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ และ/หรือโครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า   
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(5.4) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และ
กฎหมายหลักทรัพย์ 

(5.5) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลง
มติในเรื่องดังกล่าว 

(5.6) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

(5.7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและ
บุคคลอื่นได้ ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ 

(5.8) ด าเนินการก ากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(5.9) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5.10) จัดท าบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัท
จัดการ และน าทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ท่ีได้จากการน าทรัพย์สินของกองทุน
ไปลงทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5.11) จัดท าและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(5.12) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(5.13) จัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 
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(5.14) จัดให้มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(5.15) จัดท างบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และน าส่ง
งบการเงินต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 

(5.16) จัดท ารายงานประจ าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ทุก
รอบระยะเวลาส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน 

(5.17) รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรอื
การเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง 

(5.18) จัดท า จัดให้มีการท า จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(5.19) ติดตาม ด าเนินการ และส่ังการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ 
อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน และที่ปรึกษา ตามสัญญาแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง 
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด าเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 

(5.20) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(5.21) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครั้งอื่น ๆ ซึ่งมี
ประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการ
จัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์นั้น ให้ถือ
ว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือ
โครงการจัดการกองทุนแล้ว 

 จ านวนพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

รายละเอียดบุคลากรและผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีดังนี้ 



รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2)  

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                                   84  
 

หนว่ยงาน จ านวนบคุลากร ผู้รับผิดชอบหลกั 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ฝ่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสต ์
บุคคลากร จ านวน  17 คน 

นายไพรัช มิคะเสน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน  เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาขน) 

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการ
อสังหาริมทรัพย์และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บุคคลากร จ านวน 11 คน 

นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

8.1.5   วิธีการและเงือ่นไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ 

กองทุนอาจเปล่ียนบริษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรือทุกรายได้ต่อเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/
หรือเมื่อได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ให้เปล่ียน
บริษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรือทุกราย และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้นในเวลาใด ๆ 
ระหว่างอายุของกองทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรือทุกรายถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้ 

(3) ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต.  ส่ังเพิกถอนบริษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรือทุกรายจากการบริหาร
จัดการกองทุนตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ 

(4) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการที่
ก าหนดไว้โครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรือทุกรายไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบั
ประกาศ ค าส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว หรือเป็นการเปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่
มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการรายใดรายหน่ึง หรือทุกราย และบริษัทจัดการนั้นไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการรายดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่
จะรับหน้าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการรายดังกล่าวจะต้องเสนอชื่อบริษัทจัดการรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหา
บริษัทจัดการรายใหม่เอง หรือประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทจัดการรายที่เหลือรับหน้าที่ต่อไป) โดยที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน จะด าเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดหรือแต่งตั้งให้บริษัทจัดการรายที่เหลือ (ถ้ามี) ท าหน้าที่จัดการกองทุน
ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนแทนบริษัทจัดการรายที่ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป ภายใน 
90 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ  
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เมื่อมีเหตุเปล่ียนตัวบริษัทจัดการรายใดรายหนึ่งตามข้อ (1) - (4) ข้างต้นในระหว่างที่ประชุมผู้ถือหน่วยยัง
ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่หรือยังไม่ได้มีการมอบหมายให้บริษัทจัดการรายที่เหลือ 
(ถ้ามี) ท าหน้าที่ในส่วนของบริษัทจัดการรายที่ถูกเปล่ียนตัว ให้บริษัทจัดการรายที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ทั้งใน
ส่วนของตนและหน้าที่ของบริษัทจัดการรายที่ถูกเปล่ียนตัวต่อไป 

ในการเปล่ียนบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดให้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ต้องได้รับ
อนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ก็ให้ด าเนินการขออนุมัติดังกล่าวก่อน บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ หรือแต่งตั้งให้บริษัทจัดการรายที่
เหลือปฏิบัติหน้าที่แทน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการทุกรายได้แจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัท
จัดการเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (4) ข้างต้นนี้จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการ
แต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อ หรือกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
แต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยในกรณีดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิก
กองทุนแล้ว 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายที่ถูกเปล่ียนตัวไม่ว่าโดยค าส่ังของส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือโดยเหตุอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่หรือ
บริษัทจัดการรายที่เหลือ แล้วแต่กรณีเข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่หรือบริษัทจัดการรายที่เหลือ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
จัดการในเวลาใด ๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปล่ียนตัวบริษัทจัดการแล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) 
หรือภายหลังจากวันส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการตามข้อ (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิ
ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน โดยค านวณจ านวนค่าธรรมเนยีม
BBการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการรายใดรายหน่ึงเพียงรายเดียวพ้นจากหน้าที่ กองทุนอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งบริษทั
จัดการรายอื่นเพื่อทดแทนรายที่พ้นหน้าที่ไปก็ได้ 

8.1.6   กองทรัสต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การจัดการ 

ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีกองทรัสต ์ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี ้

กองทรัสต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
และกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเภท บทบาท 

1. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที ่ 1 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โรงไฟฟ้า บริษัทจัดการ 

2. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ าตาลครบุรี โรงไฟฟ้า บริษัทจัดการ 
3.  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหารมิทรัพย์ตลาดไท  ค้าปลีก บริษัทจัดการ 

4. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหารมิทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท อาคารส านักงาน บริษัทจัดการ 

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ค้าปลีก บริษัทจัดการ 
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ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) มีมกีองทรัสต ์กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้การบรหิารจัดการ ดังนี ้

กองทรัสต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
และกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเภท บทบาท 

1. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล     อุตสาหกรรม ผู้จัดการกองทรัสต ์
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธาน ี ที่พักอาศยั บริษัทจัดการ 
3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 ที่พักอาศยั บริษัทจัดการ 
4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลตเินชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด ์ ที่พักอาศยั บริษัทจัดการ 
5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เอม็เอฟซี อินดัสเตรียล 

 อินเวสเมนต ์
อุตสาหกรรม บริษัทจัดการ 

6 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ โรงแรม บริษัทจัดการ 
7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เหมราชอินดัสเตรยีล อุตสาหกรรม บริษัทจัดการ 
8 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจกิสโตเรจฟันด ์ อุตสาหกรรม บริษัทจัดการ 

8.2 ผู้บริหารทรัพย์สิน 

    -ไม่มี- 

8.3    ผู้ดูแลผลประโยชน์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ : อาคารธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่ ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์
บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-365-5 , 0-2470-
320-1 โทรสาร 0-2470-1995-7 

8.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น 
 รายชื่อ จ านวนที่ถือ 

(หุน้) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 443,939,592 18.55 
2 STATE STREET EUROPE LIMITED 203,656,972 8.51 
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 142,055,420 5.94 
4 ส านักงานประกันสังคม 85,905,100 3.59 
5 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 78,949,299 3.30 
6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 55,954,035 2.34 
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 51,034,453 2.13 
8 SOUTH EAST ASIA UK(TYPE A) NOMINEES LIMITED 39,954,882 1.67 
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9 NORTRUST NOMINIEES LIMITED-NT0 SEC LENDING 
THAILAND CL AC 

32,586,142 1.36 

10 GIC PRIVATE LIMTED 31,350,600 1.31 
ที่มา :           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

              หมายเหตุ :   ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 10 เมษายน  2563 

8.3.3 สิทธ ิหน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ข) ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน 

(ค) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการกับบริษทัจัดการในนามผู้ถอืหน่วยลงทนุ
ทั้งปวง 

(ง) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ที่
ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุน และ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือบัญชีกองทุนส าหรับการรับ
โอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามแบบซึ่งบริษัทจัดการก าหนด เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้แกส่ านักงาน ก.ล.ต. 
และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน และการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับส านักงาน ก.ล.ต. 

(จ) ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ฝากไว้ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ 
(Escrow Account) และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีรับฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account) เข้าฝากในบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามแบบซึ่งบริษัท
จัดการก าหนดเพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และให้การสนับสนุนการจดทะเบียน
เพิ่มทุนเพิ่มเติมกับส านักงาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ก ากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการ
จัดการกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้งส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว 

(ช) จัดท ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการ หรืองดเว้น
กระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ โดย
ทั้งนี้ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
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(ซ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้ 

(ฌ) ควบคุม และติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทุน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ 

(ญ) จัดท าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

(ฎ) รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเพิ่ม หรือเพิ่มทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(ฏ) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม และ/หรือกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือโครงการจัดการกองทุนก าหนดไว้ 

(ฐ) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค าส่ัง
จากส านักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทุนได้ 

(ฑ) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

(ฒ) พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยล้านบาท) แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลคา่
ทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ท้ังนี้ โดยค านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน) (ถ้ามี) 

(ณ) พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการเข้าท าสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าของ
สัญญามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท าสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยค่าใช้จ่ายของกองทุน) 

(ด) ให้ความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

(ต) พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนั้นการรับช าระหนี้
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ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนั้น 

(ถ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมนีัยส าคญั 
หรือเมื่อเห็นว่าจ าเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน 

(ท) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ธ) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หรือตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ก าหนด 

(น) พิจารณาให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ 

(บ) ให้ความเห็นชอบการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ป) ด าเนินการให้มีการรับหรือช าระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือข้อก าหนดของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี) 

(ผ) ช าระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือเงินลดทุนของกองทุน และ/หรือช าระผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งช าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่
เจ้าหน้ีตามค าส่ังของบริษัทจัดการ 

(ฝ) ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

(พ) ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด าเนินการขอมติ 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ 

(ฟ) ในก รณี ที่ มี ก า ร เ ลิ กกองทุ น  หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลผลประ โยชน์ จ ะ ส้ิ น สุด เมื่ อ ผู้ ช า ร ะบัญชี ได้ 
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงาน ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  
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(2) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบโดยไม่ชักช้า และ 

(3) จ่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นเฉล่ียคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามค าส่ังของผู้ช าระบัญชี 

(ภ) มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อยุติการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ม) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ย) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่ง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

(ร) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครั้งอื่น ๆ ซึ่งมีประชาชน
ทั่วไปเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน 

* การพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามข้อ (ฒ) และข้อ (ณ) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท า
รายละเอียด เสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยให้เวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ในการฟ้องร้องและบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ัง
ปวงได้ 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญ และไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ให้บริษัท
จัดการมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือเมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (ในกรณีที่
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กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) ให้เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน 

2. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้ 

3. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรือในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

4. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด  1 หมวด 3 
หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

5. ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

6. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส าคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปล่ียนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงกันได้ ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณี
ดังกล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

7. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณี
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 
15 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือจากวันที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข
การขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขการขาด
คุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวั
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้
แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะสั่งการเป็นอย่างอื่น 

8. เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ 
(ข) เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ ประนอมหน้ี หรือผ่อนผันการช าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช าระบัญชี หรือร้องขออื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่างๆ และค าเสนอหรือค า
ร้องดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนภายใน 60 วัน 
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9. เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการท่ัวไป 

10. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัท
จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝา่ย
หน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพยก์ าหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์หมด
หน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน หรือตามค าส่ังของบริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน ทั้งนี้ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการ
จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค าส่ังของบริษัทจัดการ หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ 

ในกรณีท่ีสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/หรือค่า
ใช้ จ่ายอื่นใดที่ถึงก าหนดช าระแต่ยงัมไิด้ช าระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึน้
ก่อนการส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจะค านวณถึงวันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนอย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

ชื่อ        :   ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่     :   อาคารธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่ ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์
บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท์: 0-2470-3200-1 

โทรสาร  : 0-2470-1996-7  

บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ
กองทุน ซึ่งรวมถึงเอกสารการท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทั้งหมดไว้ ณ ส านักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยลักษณะของทรัพย์สินนั้นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงเป็นประการอื่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้ง
ให้บริษัทจัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บเอกสารส าคัญและทรัพย์สินของกองทุนไว้ที่
ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 

8.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

8.4.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการ
จัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุน 

(ก) ผู้แทนจากบริษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นผู้จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นบุคคลที่กระทรวงการคลัง หรือ 
สคร. แต่งตั้ง และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง  การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจ านวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 

รายชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน มีดังต่อไปนี้ 
รายชื่อ หน่วยงาน 

นายชาญวิทย์ นาคบุรี กระทรวงการคลัง 
นายพลจักร นิ่มวัฒนา กระทรวงการคลัง 
นายจีรวัฒน์ หงสกุล กระทรวงการคลัง 
นางชวินดา หาญรัตนกูล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
นายไพรัช  มิคะเสน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
นายภควัต เมธีไตรรัตน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
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8.4.2  การถอดถอนและเปล่ียนตัวกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอ านาจในการถอดถอนหรือเปล่ียนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยการ
แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด แต่ทั้งนี้กรรมการคนหนึ่งใน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนเสมอ 

8.4.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(ก) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้อง
ขอโดยบริษัทจัดการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) 
ในเรื่องที่ต้องให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา (ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

ทั้งนี้ กรรมการท่ีเป็นผู้แทนจากบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นสามารถให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับ
การลงทุนและการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนได้ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
ข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้แทนจากบุคคล
ดังต่อไปนี ้

(1) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ เป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมาย 
หรือเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าว 
หรือ 

(2) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1)  

8.5 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ชื่อ :  คุณสุชาดา ตันติโอฬาร 
ที่อยู ่ :   บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
               ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
     เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  
ให้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่อยู ่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์ 02 009 9388 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ : บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
ที่อยู ่ : ห้องเลขที่ 39 ชั้น 9 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์  

เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท์ 02 675 8403-6 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

-ไม่มี- 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทจัดการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลธุรกิจกองทุนเพื่อให้การด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน รวมถึงนโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการกองทุนภายในบริษัทและจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผู้ก ากับดูแล
กิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนมีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นผู้ก ากับดูแลการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามโครงการจัดการก าหนด นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามที่โครงการจัดการก าหนด รวมทั้ง 
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อท าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองการบริหารจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส าคัญ
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น 

บริษัทจัดการได้มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหน่วยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการของ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางรวมถึงสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อตรงที่ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
   หมายเลขโทรศัพท์ 02 686 6100 โทรสาร 0 2670 0430  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 649 2000 โทรสาร 02 649 2100 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โปรดดูรายละเอยีดในหัวข้อ 8.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร  

9.3  การประชุมคณะกรรมการกองทุน 

 -ไม่มี- 

9.4   การก ากบัดูแลบริษทัที่กองทนุเข้าลงทุน 

   กองทุนไม่มีการลงทุนโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยการถือหุ้น 

9.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในกองทุน โดยห้ามการซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยอาศยัข้อมูลภายในท่ียังไมม่ีการเปิดเผยเป็นการท่ัวไปและตนเองได้รูเ้นื่องจากต าแหน่งหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ก าหนดให้ กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้อยา่งเคร่งครัด 
พร้อมกันนี้บริษัทได้ก าหนดระเบยีบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน(Insider trading) ดังนี ้

  บริษัทก าหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลภายใน ของกองทุนใน

พื้นที่ห้องปฏิบัติงานของ access person  

  ควบคมุดูแลใหม้ีระบบการจดบันทึกการเข้าออกพื้นท่ีหวงหา้ม (Access Control) และจัดเก็บข้อมลูดังกล่าว

อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการสอบทาน 

  การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในของกองทุนที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในของกองทุนที่จัดเก็บในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์  

  บริษัทก าหนดให้มกีารบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารในห้องปฏิบัติงานของ access  person 

  การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้บริษัทจดัการมีบทลงโทษ กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานน าข้อมลูภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนตน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเป็นบริษัทจัดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส
ไม่มีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  นอกจากนี้ ยังแบง่แยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบอยา่งชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการกา้วก่ายหนา้ที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้สว่นเสียกับผลประโยชนใ์นเรื่องทีก่ าลังพิจารณา ก็จะไมเ่ขา้ร่วมประชุมหรือ งดออกเสียง
เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพือ่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จรงิ 
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9.6  การพิจารณาตดัสนิใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทนุ 

เนื่องจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกได้แก่การลงทุนในสิทธิในรายได้ที่โอนที่เกิดขึ้น
จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่ง กทพ. จะเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจ
ปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ท าให้
กองทุนไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามรายอื่น ๆ ด าเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุน
ครั้งแรกแล้ว กองทุนต้องรับความเส่ียงเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกเอง โดย กทพ. ไม่มี
การประกันผลการด าเนินงาน ตลอดจนรายได้ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กทพ. 
จะบริหารจัดการและด าเนินการให้บริการ รวมทั้งจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และด าเนินการบ ารุงรักษาทาง
พิเศษ ระบบทางพิเศษ และส่ิงก่อสร้างถาวรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพเิศษ
ที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกตามที่กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานของ กทพ. นอกจากนี้กองทุนอาจมีหนังสือ
แจ้ง กทพ. เพื่อแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ กทพ. ด าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา
ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก หากกองทุนเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นหรือสมควร 

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติมอันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ  (ก) หรือ 
(ข) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนจะต้องเข้าท าสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้
เช่า หรือให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าว
ด าเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดตามประกาศ ทน. 1/5224 ห้ามมิให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง  

หากในอนาคตกองทุนจะเข้าท า แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว กองทุนจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท 
แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน  ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าของสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

กองทุนมีเป้าหมายที่จะบริหารจัดการการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนโดยมีศักยภาพการการเติบโตในระยะยาวเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอและภายใต้ความ
เส่ียงที่เหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการของกองทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและนโยบายการลงทุนของกองทุน  
และเพื่อให้กองทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนเพิ่มเติมโดยได้มาซึ่งทรัพย์สิ กิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของหน่วยงานของรัฐที่เชื่อมั่นว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของกองทุน โดยสรรหา ประเมิน และเลือกการ
ลงทุนและการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะสร้างกระแสเงินสดและมีศักยภาพการเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะ
ยาว  
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9.7  การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สนิ 

-ไม่มี- 

9.8  การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 

9.9  การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องในระยะยาว โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการก าหนดแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนจะเข้าลงทุน รวมถึงการจัดท าประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนที่
มีต่อทรัพย์สินกิจการโครงการสร้างพื้นฐานที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุน การลงทุนของกองทุน
ประกอบด้วยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก  ทั้งนี้ กทพ.ยังคงเป็นผู้ด าเนินงาน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกต่อไป 

ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ซึ่งได้แก่สิทธิตาสัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการได้จัดให้
มีการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้อย่างสม่ าเสมอ และเมื่อมีการพบความผิดพลาดหรือ
ท าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการให้ผู้ประกอบการกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้ผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ โดยให้ผู้ประกอบการกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่รายงานข้อมูลต่างๆ และรายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ
บริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องกระท าตาม เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไปในการเข้าท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ต.ท.  ประกาศก าหนด การท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกองทุน และกระทรวงการคลัง หรือระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น  
จะต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามประกาศ  ทน. 1/2554 
ประกาศ สธ. 14/2558 ประกาศ ทน.45/2561 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส าหรับกระทรวงการคลังนั้น หาก
กระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน 
กระทรวงการคลังจะถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามประกาศ สธ.14/2558 อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงการคลัง
มิได้เป็นเจ้าของ เป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการท า
รายการ หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกับกองทุนตามที่ก าหนดในประกาศ ทน. 45/2561 
กระทรวงการคลังก็จะสามารถเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการได้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดในประกาศ ทน. 45/2561 
แล้ว 
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นอกจากนี้ กองทุนจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจ าปีของกองทุนด้วยปัจจัยความ
เส่ียงของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  

9.10 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี โดยบริษัทจัดการจะ
ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ วันส้ินเดือน 
และไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นในท านองเดียวกัน)  ส าหรับปี 2563 บริษัทจัดการได้รับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นจ านวนเงิน 46,354,005 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

ในปี 2563 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทุน จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  46,354,005 0.0863 

9.11  การเปิดเผยขอ้มูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหนว่ย 

บริษัทจัดการจะจัดเตรียมและเปิดเผยการค านวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของ กองทุน รวมทั้ งงบการเงิน  
(รายไตรมาสและรายปี) รายงานประจ าปี เหตุการณ์ส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือผล
ประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ก าหนด 

9.11.1  การเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุน 

เหตุการณ์ส าคัญที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น 

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการเพิ่มทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ให้บริษัท
จัดการรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติหรือการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 7 
วันนับแต่วันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนน้ัน  

2. ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่
ก าหนดไว้ 

3.  เมื่อส้ินสุดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากปรากฏกรณีอันท าให้การอนุมัติการเพิ่มทุนของส านักงาน 
ก.ล.ต. ส้ินสุดลงและไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 
15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 

4. เมื่อเกิดกรณีที่อาจท าให้ต้องเลิกกองทุน ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย 
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5. ให้บริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส านักงาน ก.ล.ต.และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยโดยไม่ชักช้า เมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
อย่างมีนัยส าคัญ 

9.11.2 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

9.11.2.1 การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน จะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ในการค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใตข้้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ของนิยาม
ค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 บริษัท
จัดการจะค านวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการประเมินครั้งล่าสุดซึ่งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) ที่
เกิดขึ้นภายหลังการประเมินล่าสุด 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นของบริษัทตามข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 1/2554 นั้น หากหุ้นดังกล่าวมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัท
จัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทตามข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” 
ด้วยวิธีการข้างต้นโดยอนุโลม โดยค านึงถึงภาระภาษีของบริษัทที่ออกหุ้นและปัจจัยอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทดังกล่าว  

ส่วนการค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทจัดการจะค านวนตามราคา
ที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดราคาทรัพย์สินของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (Association 
of Investment Management Companies - AIMC) หรือตามราคาที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับหรือมาตรฐานสากล หากหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่รองรับการก าหนดราคาของทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนเข้าลงทุน กล่าวคือ ราคาซื้อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว 
เว้นแต่จะมีการประเมินค่าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ 

  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1.  ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

2.  ค านวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่  5 ทิ้ง 

 ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์ 
นั้น รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
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9.11.2.2 การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นราย
ไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินไตรมาส ทั้งนี้ มูลค่าที่ค านวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้
รับรองว่าการค านวณดังกล่าวได้กระท าตามกฎหมายหลักทรัพย์  

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีท่ีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและส านักงานใหญ่
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งทรัพย์สินของกองทุน 

ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการประกาศ เป็น
การค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินครั้ง
ล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้
จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว 

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการ
จะจัดท ารายงานความคืบหน้าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่วันที่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของก าหนดเวลา 6 เดือน หรือภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

โดยรายงานความคืบหน้าของโครงการข้างต้น ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการกับแผนงานของโครงการ 

2. ในกรณีที่ความคืบหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน โดยระบุแนวทางแก้ไขและ
ผลกระทบที่กองทุนได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดส่งรายงาน
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

9.11.3 งบการเงิน 

บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์  
(ในกรณีท่ีกองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

1. งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตร
มาส และ 

2. งบการเงินประจ างวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการได้น าส่งงบการเงินประจ างวดการบัญชีของกองทุนตามข้อ 2 ให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ส่งงบการเงินรายไตร
มาสที่ 4 ตามข้อ 1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจัดการจะน าส่งงบ
การเงินตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

งบการเงินจะต้องจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแต่ละ
ลักษณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรือ
วิธีการต้นทุนบริษัทจัดการต้องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นหุ้นตามค านิยามค าว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” บริษัทจัดการจะจัดท างบการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นดังกล่าวตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด และตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์โดยอนุโลม และจะจัดท าและน าส่งงบการเงินรวมของกองทุนและงบการเงินของบริษัทดังกล่าว 
พร้อมกับงบการเงินของกองทุน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ( Interim 
Management and Discussion and Analysis) ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

9.11.4 รายงานประจ าปี 

บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานประจ าปีของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้จัดส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์ด้วยภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อมูล
เกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนไว้ในรายงานประจ าปีของกองทุนที่จะจัดส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 

9.11.5  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท าและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีโดยมีเนื้อหาและรายละเอียดตามที่
ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

9.11.6 การรายงานความคืบหน้าโครงการท่ีไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการ
จะจัดท ารายงานความคืบหน้าของโครงการโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีของกองทุน และส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของกองทุน หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

9.11.7 การเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุน 

เหตุการณ์ส าคัญที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น 
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1. ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการเพิ่มทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน  ให้บริษัท
จัดการรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติหรือการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 7 
วันนับแต่วันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนน้ัน  

2. ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ใน 

3. เมื่อส้ินสุดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากปรากฏกรณีอันท าให้การอนุมัติการเพิ่มทุนของส านักงาน 
ก.ล.ต. ส้ินสุดลงและไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 
15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 

4. เมื่อเกิดกรณีที่อาจท าให้ต้องเลิกกองทุน  ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

5. ให้บริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส านักงาน ก.ล.ต.และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยโดยไม่ชักช้า เมื่อปรากฏเหตุการณ์
หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
อย่างมีนัยส าคัญ 

9.11.8 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดส าหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

บริษัทจัดการจะต้องรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจุบันเรื่องที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น 

1. วันก าหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้แจ้งก าหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
ด้วย 

2. มติก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน หรือวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

3. กองทุนจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. มติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน 

5. การออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche) 

6.  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

7. การได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่ส าคัญ 

8. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ 
ก.ล.ต. 
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9. การด าเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในสาระส าคัญ 

10. มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

11. มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญ การพัฒนาที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ
ตลาด หรือการค้นพบท่ีส าคัญเกี่ยงกับทรัพยากรธรรมชาติ 

12. การท าธุรกรรมจัดหาเงินทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

13. มีข้อพิพาทที่ส าคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน 
ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุน 

14. กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญ 

15. กองทุนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

16. กองทุนประกาศเลิกกอง  

17. กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องเลิกกิจการและมีการช าระบัญชี 

18. การประเมินราคาทรัพย์สินท่ีส าคัญของกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อ
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป 

19. การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในโครงการจ่ายลงทุน 

20. การผิดนัดช าระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ปรากฏในงบ
การเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว 

21. กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
หรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทุน 

22. การเปล่ียนแปลงส านักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ 

23. การเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ 

24. การเปล่ียนแปลงของนายทะเบียนหรือส านักงานใหญ่ของนายทะเบียน 

25. มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของกองทุน 
รายงานประจ าปีของกองทุน ซึ่งได้มีการจัดเตรียมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดทั้งนี้ บริษัท
จัดการต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด ตามแต่กรณี 

26. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

27. ข้อมูลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

9.11.9 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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บริษัทจัดการจะด าเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ออกค าส่ัง หรืออนุญาตเป็นประการอื่น ใน
กรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติม การประกาศก าหนด ค าส่ัง หรือค า
อนุญาตนั้น โดยถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่
กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว) แล้ว 

9.12  การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการ จะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการท่ีก าหนด  

กองทุนจะมีการจัดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดประชุมสามัญประจ าปี 

บริษัทจัดการจะจัดประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อรายงาน
ให้ท่ีประชุมทราบในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
(ก) การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส าคัญ แนวแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต 
(ข) ผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(ค) งบการเงินของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
(ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

(2) การจัดประชุมวิสามัญ 
บริษัทจัดการจะจัดประชุมวิสามัญในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้เรียกการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน 
(2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลใน
การประชุมอย่างชัดเจน 

 โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะต้องจัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องลงมติดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่องดังกล่าว โดยแสดงไว้ในหนังสือนัด
ประชุม หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (แล้วแต่กรณี) 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ 

บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้านับจากวันท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน  เข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน  
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หากบริษัทจัดการไม่เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ถือหนว่ยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนอาจเรียกประชุมเองก็ได้  

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชมุผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจดัการ 

2. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่มชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ถอืหน่วย
ลงทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ 
และนายทะเบยีน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือก าหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนาย
ทะเบียนก าหนดก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจง้
ไว้  
บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบยีนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วัน หรือก าหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย ์หรือนายทะเบียนก าหนดก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่
เคยแจ้งไว้นั้น  

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนซึ่งมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบยีน 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่าย
หรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แกผู้่ถือหน่วยลงทุนผู้ซึง่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าว 
และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ ากดัสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกลา่ว ให้ถือวา่เป็นการท่ีบริษัทจัดการกระท าไปโดยชอบ 

(ก) การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่
เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ  

(ข) การขอมติโดยเรียกประชุม 

(1) องค์ประชุม 

(1.1) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ 
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(1.2) องค์ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อ (1.1) ข้างต้นมิให้น ามาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการต้องกระท าตามที่ก าหนดส าหรบั
วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

(2) สิทธิออกเสียง 

(2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่
จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น  

อย่างไรก็ตาม ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน บุคคลที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้สามารถ
เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อก าหนดที่
ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว  

(2.1.1.) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ซึ่งมิใช่ (ก) 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นิติ
บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกรรมการของบริษัทจัดการที่เป็น
ผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้นที่ เป็นเจ้าของ ผู้มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมาย หรือผู้มีความ
รับผิดชอบโดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว หรือ (ข) 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตาม (ก))  

(2.1.2.) กรรมการของบริษัทจัดการท่ีเป็นผู้แทนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ เมื่อได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ โดยให้แสดง
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี้ชวน 

(2) ในกรณีท่ีการเข้าท ารายการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้จัดให้
มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่งระบุเหตผุล 
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญ และปัจจัยที่น ามาประกอบการพิจารณาในการ
แสดงความเห็นนั้น โดยให้แสดงความเห็นดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือหนังสือที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติการ
เข้าท ารายการ แล้วแต่กรณี 

ก. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อกองทุน 

ข. ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ 

ค. ผู้ถือหน่วยลงทุนควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ 
พร้อมระบุเหตุผลประกอบ  
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ตัวอย่างเช่น ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับการได้มา
เพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐที่ไม่ใช่
จากกระทรวงการคลัง เช่น ทล. หรือ กทพ. กระทรวงการคลังจะ
ไม่ถือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อมอันจะท าให้ถูกจ ากัดสิทธิในการออก
เสียง 

(2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้จะต้องงดออก
เสียงส าหรับหน่วยลงทุนส่วนท่ีถือเกินอัตรานั้น 

(3) ข้อก าหนดในการออกเสียง 

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนท่ีตนถือ  

(3.2) เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้ในขอ้ (3.3) และข้อ (3.4) ท้ายนี ้มติของผู้ถือหน่วยลงทุนใหถ้อื
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ากึ่งหน่ึง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(3.3) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(3.3.1)การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดังกล่าว หรือการตกลง 
การยินยอม  หรือใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น 
ด าเนินการดังกล่าว 

(3.3.2)การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้าน
บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่
มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว หรือการตกลง  การยินยอม 
หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นด าเนินการดังกล่าว 

(3.3.3)การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออก
เสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3.3.4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิ
ออกเสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้นด าเนินการดังกล่าว 
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(3.3.5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออก
เสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้นด าเนินการดังกล่าว 

(3.3.6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น 

(3.4) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน  
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

(3.5) ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass) การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 

(3.5.1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละ
ชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

(3.5.2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบ
เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3.5.3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนั้น 

(ค) การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

3. ผลผูกพัน 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามมตินั้น  เนื่องจากบริษัทจัดการมีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้  โครงการ
จัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

ทั้งนี้ ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการด้วย 

9.13  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

           ไม่มี 

9.14  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 กองทุนจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี 2563 จ านวนเงินรวม 1,533,129 บาท  
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9.15  กรณีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

10. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

10.1 นโยบายและภาพรวมการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการและกองทุนพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้ 

1. ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ มีการบริหารความเส่ียง และ
เผยแพร่การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของกองทุนในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมโดยก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า หรือจัดซื้อจัดจ้าง และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการกองทุนด าเนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายใน
การใช้ทรัพย์สินต่างๆ 

3. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย 
หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ  

4. พึงระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน 

5. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม มีสภาพการท างานท่ีเหมาะสมและปลอดภัย  

6. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า 

7. ส่งเสริมการด าเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในผู้จัดการกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

10.2  แนวทางปฎิบตัิเกี่ยวกับการปอ้งกนัการมีสว่นเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

(1) นโยบาย 

บริษัทจัดการสนับสนุนให้กองทุนยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลักจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอยา่งยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญเป็นอยา่งมาก ในการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง  รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพของสังคมดา้นตา่งๆ ร่วมกับชมุชนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและ
พัฒนาศกัยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

บริษัทจัดการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้
ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ท่ีท าผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ โดย
บริษัทจัดการได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) และได้รับมติรับรองให้เปน็



รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2)  

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                                   111  
 

สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้รับการประเมนิผล 
Anit-corruption progress indicator อยู่ในระดับ “ได้รับการรับรอง CAC” เนื่องจากบริษัทจัดการมีการแสดง
ให้เห็นถึงการน าไปปฏิบัติ โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) การด าเนินงาน 

เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจัดการได้แจ้งคู่ค้าและ
ตัวแทนโดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและ
พนักงานบริษัท และได้เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบบนเวปไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใต้ประกาศนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทจัดการให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การ
ด าเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการด าเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเส่ียงหรือความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร   

บริษัทจัดการมีกระบวนการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) มีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้จัดการกองทุนซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนกับผู้ช่วยผู้จัดการ
กองทุนที่ท าหน้าที่ด้านปฏิบัติการเป็นหลัก  โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการ
กองทุน และผู้บริหารสูงสุดของานสายงานจะเป็นผู้พิจารณาการจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุนอีกครั้ง  

(2) การบริหารจัดการกองทุนจะถูกสอบทานการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานประจ าปี โดยจะครอบคลุมการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆที่ส าคัญ เช่น  การลงทุน
ในทรัพย์สินหลักและการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง การตรวจตราทรัพย์สิน การประเมินค่าทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ 
การเบิกค่าใช้จ่าย การจัดท าประกันภัย การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น และจะมีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทราบ 

(3) บริษัทจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการลงทุนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาการบริหารจัดการลงทุนในกองทุนรวม
ในเรื่องที่ส าคัญเพื่อให้การจัดการกองทุนรวมเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 

12.   การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทจัดการมีนโยบายป้องกันการกระท าที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในการท าธุรกรรมระหว่างกันกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง บริษัทจดัการไดค้ านงึถึงความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการดงักล่าววา่ เปน็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การท าธุรกรรมดังกลา่วจึงด าเนินการได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 
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แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสามารถกระท าได้  

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม 

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน 

4. การคิดค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วข้องที่เกีย่วกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานจากกองทุน
ต้องอยูใ่นอัตราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดขา้งต้นแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.  การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
มีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็น
กรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้
องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
ซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน 

2.  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หรือ 

3. การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น ของค าว่า “ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน” ท า
ธุรกรรมตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานระหวา่งกองทุน และกระทรวงการคลัง หรือระหว่างกองทุนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 ประกาศ สธ. 14/2558 ประกาศ ทน.45/2561 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส าหรับ
กระทรวงการคลังนั้น หากกระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุน กระทรวงการคลังจะถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามประกาศ สธ.14/2558 อย่างไรก็
ตาม หากกระทรวงการคลังมิได้เป็นเจ้าของ เป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกับกองทุนตามที่ก าหนด
ในประกาศ ทน. 45/2561 กระทรวงการคลังก็จะสามารถเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม
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พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการได้เปิดเผยข้อมลูตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่ก าหนดในประกาศ ทน. 45/2561 แล้ว 

นอกจากนี้ กองทุนจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจ าปีของกองทุนด้วยปัจจัยความ
เส่ียงของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  

12.1 รายการระหว่างกองทนุกบับริษัทจดัการและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง/เกี่ยวโยงกนักับบริษัทจดัการหรือผู้จัดการ
กองทุน 

รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้ 

 
บริษัทท่ี

เกี่ยวข้องกัน 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) นโยบายการ
ก าหนดราคา 

ความสัมพันธ ์ ความเห็น/ความ 
สมเหตุสมผล ส าหรับปีส้ินสุด 

วันท่ี 30 ก.ย.63 
ส าหรับปีส้ินสุด  

วันท่ี 30 ก.ย. 2562 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ค่าธรรมเนียม
การจดัการ 

23.18 18.49 ตามที่ระบุใน
สัญญา และ
หนังสือชี้ชวน 

บริษัทจัดการ
กองทุน 

เป็นไปตามธุรกิจปกติ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ค่าธรรมเนียม
การจดัการ 

23.18 18.49 ตามที่ระบุใน
สัญญา และ
หนังสือชี้ชวน 

บริษัทจัดการ
กองทุน 

เป็นไปตามธุรกิจปกติ  

12.2 รายการระหว่างกนักับผู้ดูแลผลประโยชน์    

  รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน์ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้ 

บริษัทท่ี 
เกี่ยวข้องกัน 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) นโยบายการ
ก าหนดราคา 

ความสัมพันธ ์ ความเห็น/ความ 
สมเหตุสมผล ส าหรับปีส้ินสุด 

วันท่ี 30 ก.ย. 63 
ส าหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 62 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

7.53 6.50 ระบุในสัญญา /
หนังสือชี้ชวน 

ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

เป็นไปตามธุรกิจ
ปกติ  

รายได ้
ดอกเบี้ยรับ 

0.06 1.67 อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากทัว่ไป 

ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

เป็นไปตามอตัรา
ดอกเบี้ย 

เงินฝากปกต ิ
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ค่าธรรมเนียมการ
จัดจ าหน่ายหนว่ย
ลงทุน 

- 185.05 ระบุในสัญญา ผู้จัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน 

เป็นไปตามสัญญา 

รายได้ดอกเบี้ยรับ 0.06 0.09 ดอกเบี้ยเงิน
ฝากทั่วไป 

 เป็นไปตามอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก

ทั่วไป 

12.3  ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใช้บริการบุคคลอืน่(Soft/Hard dollar) 

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไมม่ีพฤตกิรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามทีก่ล่าวให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทน้ัน  บริษัทจัดการต้อง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 

(3) ไม่ขัดกับผลประโยชน์ของกองทุน 

(4) หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามประกาศส านกังานท้ังที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มในอนาคต 

นอกจากนี้บริษัทจดัการไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้  เนื่องจากเป็นข้อห้าม
ตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พงึกระท าโดยวชิาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจัดการหรือ
พนักงานของบริษัทตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภ้ายในบริษัทจัดการซึง่
ลูกค้าอาจขอดแูนวทางนี้ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 

โดย ปี 2563 กองทุนไม่มีการรับ Sofft/hard dollar  
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ส่วนที่ 4 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1   งบการเงนิ 

  งบการเงินของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2563 ได้แก่ คุณสุชาดา ตันติโอฬาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7138 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั โดยรายงาน
ของผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี ้

จากการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิของโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แสดงดังต่อไปนี ้

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย  
งบดุล  
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563 
 
หนว่ย : บาท 

30 กนัยายน 
2563 

30 กนัยายน 
2562 

30 กนัยายน 
2561 

สินทรัพย ์     

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ตาม
มูลค่ายตุิธรรม 

52,907,000,000 53,166,000,000 - 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลคา่ยุติธรรม  376,570,959 482,802,910 879,680,499 

เงินฝากธนาคาร 90,778,291 54,182,360 118,990,181 

ลูกหนี้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได ้ 12,438,319 26,207,012 - 

ลูกหนี้จากดอกเบีย้คา้งรับ 61,086 192,358 2,299,123 

ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 5,178,148 5,406,529 115,970 

ค่าใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอ
ตัดบัญช ี

316,407,611 611,077,326 
 

149,408,757 

รวมสินทรัพย ์ 53,708,434,414 54,345,868,495 1,150,494,530 

หนี้สนิ    

เจ้าหน้ีและค่าใชจ้่ายค้างจา่ย 12,318,047 14,718,653 128,536,905 

รวมหน้ีสิน 12,318,047 14,718,653 128,536,905 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 53,696,116,367 54,331,149,842 1,021,957,625 

สินทรัพย์สทุธ ิ     

ทุนจดทะเบียน    

หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท 

 
45,503,033,000 

 
45,503,033,000 

 
1,000,000,000 

ที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 45,503,033,000 45,503,033,000 1,000,000,000 

ก าไรสะสม 8,193,083,367 8,828,116,842 21,957,625 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 53,696,116,367 54,331,149,842 1,021,957,625 

สินทรัพย์สุทธิ : 11.7497 11.8886 10.2195 

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
 ณ วันส้ินงวด (หน่วย) 

4,570,000,000 4,570,000,000    100,000,000  
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กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย  
งบก าไรขาดทนุ 

 
 
 
 
หนว่ย : บาท 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 30 
กันยายน 

2563 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 30 
กันยายน 

2562 

ส าหรับงวดตัง้แต่
วันที่ 1มกราคม 
ถึง 30 กนัยายน 

2561 
รายได้จากการลงทนุ    
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 1,909,029,983 2,042,182,008 - 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 8,179,193 11,822,228 10,278,708 
รวมรายได ้ 1,917,209,176 2,054,004,236 10,278,708 
ค่าใช้จ่าย    
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 46,354,005 36,985,557 149,658 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 7,532,526 6,495,598 105,963 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,605,050 5,585,458 344,130 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,335,629 2,248,305 661,718 
ค่าใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงุทนรอการตัด
บัญชีตัดจ าหน่าย 

294,669,715 271,321,568 - 

ค่าใช้จา่ยอื่น  36,352,437 31,172,076 228,508 
รวมคา่ใช้จา่ย 391,849,362 353,808,562 1,489,977 
รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 1,525,359,814 1,700,195,674 8,788,731 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 379,454 (1,958,927) 72,389 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (259,205,231) 8,355,983,344 (859,720) 
รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทุน (258,825,777) 8,354,024,417 (787,331) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนนิงาน 1,266,534,037 10,054,220,091 8,001,400 
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กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย  
งบกระแสเงินสด 
 

 
 
 
หนว่ย : บาท 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 30 
กันยายน 

2563 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 30 
กันยายน 

2562 

ส าหรับงวดตัง้แต ่
วันที่ 1มกราคม ถึง 
วันที่ 30 กนัยายน 

2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 1,266,534,037 10,054,220,091 8,001,400 
รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้น (ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด าเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก  
(ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 

   

การซื้อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ - (44,811,000,000) - 
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (2,296,406,121) (2,434,620,484) (1,486,288,026) 
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 2,407,902,747 2,836,583,571 1,611,905,453 
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 111,496,626 401,963,087 125,617,427 
ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ลดลง 
(เพิ่มขึ้น) 

13,768,693 (26,207,012) - 

ลูกหนี้จากดอกเบีย้ลดลง (เพิ่มขึน้) 131,272 2,106,765 (2,015,066) 
ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้าลดลง (เพิม่ขึ้น) 228.381 (5,290,559) (115,970) 
ค่าใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัด
บัญช ี(เพิ่มขึ้น) ตัดจ าหน่าย 

294,669,715 271,321,568 (119,134,020) 

เจ้าหน้ีและค่าใชจ้่ายค้างจา่ยเพิม่ขึ้น (ลดลง) (2,400,606) 14,132,567 119,160,215 
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ าหน่าย (5,090,452) (6,061,080) (7,863,420) 
 รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน (379,454) 1,958,927 (72,389) 
รายการ (ก าไร) ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 259,205,231 (8,355,983,344) 859,720 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจการด าเนินงาน 1,938,163,443 (42,458,838,990) 124,437,897 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากการลงทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - 44,700,000,000 - 
เงินสดจา่ยค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - (860,940,957) (7,819,237) 
การจา่ยคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน  - (196,967,000) - 
การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหนว่ยลงทุน (1,901,567,512) (1,248,060,874) - 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,901,567,512)    42,394,031,169 (7,819,237) 
เงินฝากธนาคารเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 36,595,931 (64,807,821) 116,618,660 
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี/งวด 54,182,360 118,990,181 2,371,521 
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี/งวด 90,778,291 54,182,360 118,990,181 



รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2)  

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                                   119  
 

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย  
ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
 
 
 
หนว่ย : บาท 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 30  
กันยายน 

2563 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 30  
กันยายน 

2562 

ส าหรับงวดตัง้แต่
วันที่ 1มกราคม ถึง 
วันที่ 30 กนัยายน 

2561 
ข้อมูลผลการด าเนนิงาน (ต่อหนว่ย)    
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด 11.8886 10.2195 10.1395 
บวก: การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - - 
หัก: การลดลงของมูลคา่สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยจากการ
เพิ่มทุน 

- (0.2147) - 

การจา่ยคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน - (0.0431) - 
การแบ่งปันก าไรให้ผู้ถือหน่ยลงทนุ (0.4161) (0.2731) - 
รายได้จากกจิกรรมลงทุน    
รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 0.3338 0.3720 0.0879 
รายได้ก าไร(ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดจากเงินลงทุน 0.0001 (0.0004) 0.0007 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (0.0567) 1.8284 (0.0086) 
รายได้จากกจิกรรมลงทนุทั้งสิน้ 0.2772 2.2000 0.0800 
มูลค่าสินทรัพย์สทุธิปลายปี/งวด 11.7497 11.8886 10.2195 
อัตราส่วนการเพิม่ขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ
ด าเนินงานต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด  

2.34% 23.04% 0.79% 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบ
เพิ่มเติมที่ส าคัญ 

   

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด  53,696,116,367 54,331,149,842 1,021,957,625 
อัตราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัว
เฉล่ียระหว่างปี/งวด  

 
0.72% 

 
0.81% 

 
0.15% 

อัตราส่วนของรายไดจ้ากการลงทนุรวมต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหวา่งปี/งวด  

 
3.54% 

 
4.71% 

 
1.01% 

อัตราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนักของการซื้อ
ขายเงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัว
เฉล่ียระหว่างปี/งวด* 

 
0.06% 

 
101.89% 

 
304.21% 

มูลค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด  54,109,875,954 43,632,081,271 1,018,452,623 

* การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเ้งิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็น
รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง ซึง่ไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
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14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการ 

14.1   การวิเคราะหก์ารด าเนนิงานที่ผ่านมา ส าหรับปี 2563  

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศเป็นกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานประเภทไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุน กองทุน
จัดตัง้ขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึง่มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทน 
กองทุนได้รับอนุมัตใิห้จดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันท่ี 26 ตลุาคม 2561 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนหลังการเพิม่ทนุ 
45,700,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุนครั้ง
แรกได้แก่ สิทธิในรายได้ที่โอนจ านวนร้อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรียกเก็บได้จริงจากผู้ใช้ทางพเิศษฉลองรัชและทางพเิศษ
บูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนและ
เริ่มท าการซื้อขายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้ชื่อย่อ TFFIF 

อนึ่งเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 กองทุนได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหนว่ยลงทุนเพยีงราย
เดียวในขณะน้ัน ใหเ้ปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชจีากส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม เป็นวันท่ี 30 กันยายน โดยรอบระยะเวลาบัญชี
แรกหลังการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เริ่มวันท่ี 1 มกราคม ส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนั้น งบการเงินของงวดบัญชีสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2561 จงึได้จัดท าส าหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือน ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม ถงึวันท่ี 30 กันยายน 2561 

14.1.1 ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกองทุน  

 ผลการด าเนินงานของกองทุน 
 ส าหรับป ี

สิ้นสดุ 
วันที่ 30 กันยายน 

2563 

ส าหรับป ี
สิ้นสดุ 

วันที่ 30 กันยายน 
2562 

ส าหรับงวดตัง้แต ่
วันที่ 1มกราคม ถึง  
วันที่ 30 กนัยายน 

2561 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
รายได้จากการลงทนุ       
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

1,909,029,983 99.57 2,042,182,008 99.42 -  

รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 8,179,193 0.43 11,822,228 0.58 10,278,708 100.00 
รวมรายได ้ 1,917,209,176 100.00 2,054,004,236 100.00 10,278,708 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 46,354,005 2.42 36,985,557 1.80 149,685 1.46 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 7,532,526 0.39 6,495,598 0.32 105,963 1.03 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,605,050 0.24 5,585,458 0.27 344,130 3.35 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,335,629 0.12 2,248,305 0.11 661,718 6.44 
ค่าใช้จา่ยในการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชี
ตัดจ าหน่าย 

294,669,715 15.37 271,321,568 13.21 -  
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ค่าใช้จา่ยอื่น 36,352,437 1.90 31,172,076 1.50 228,508 2.22 
รวมคา่ใช้จา่ย 391,849,362 20.44 353,808,562 17.23 1,489,977 14.50 
รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 1,525,359,814 79.56 1,700,195,674 82.77% 8,788,731 85.50 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ี
เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

379,454 0.02 (1,958,927) (0.10) 72,389 0.70 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียัง
ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

(259,205,231) (13.52) 8,355,983,344 406.81 (859,720) (8.36) 

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากเงินลงทุน 

(258,825,777) (13.50) 8,354,024,417 406.72 (787,331) (7.66) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด าเนนิงาน 

1,266,534,037 66.06 10,054,220,091 489.49 8,001,400 77.84 

 ผลการด าเนินงานของกองทุน TFFIF ส าหรับปี 2563 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  
กองทุนมีรายได้รวมจ านวน 1,917 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับปี 
2562 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้โดยมีสาเหตุจาก ผลกระทบของการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล 
โดยการควบคุมพื้นที่ การสนับสนุนให้ท างานจากบ้าน รวมถึงการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามใช้ทางพิเศษระหว่างเวลา 22.00 ถึง 
04.00 น. ตั้งแต่ 3 เมษายน ถึง 14 มิถุนายน 2563 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ
ทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงวันชดเชยวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ของ
ปี 2563 

รายได้รวมส าหรับปี 2563 ประกอบด้วย รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้จ านวน 1,909 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.57 ของรายได้รวม และดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นเป็นจ านวนเงิน 8.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.43 ของรายได้รวม  

ในปี 2563 กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจ านวน 392  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.44 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน 38 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.73 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งกองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจ านวนเงิน 354ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 17.23 ของรายได้รวม อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมใน ปี 2563 มีผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายของกองทุนที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าทรัพย์สิน  

ในปี 2563 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 1,525 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.56 ของรายได้
รวม ลดลงเป็นจ านวนเงิน 175 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งกองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจ านวนเงิน 1,700 
ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนที่ลดลงตามสาเหตุที่ได้กล่าวข้างต้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนมีการประเมินการสอบทานมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิรายได้ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) ซึ่งกองทุนได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นราคา
ยุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า 52,907 ล้านบาท ท าให้มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินเป็นจ านวน 259 ล้านบาท ส่งผลให้
มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในปี 2562 จ านวน 1,267 ล้านบาท  
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 ฐานะการเงินของกองทุน  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  กองทุนมีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนเงิน 53,708 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 638 ล้านบาท 
เมื่อเทยีบกับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งกองทุนมีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวน 54,346 ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ
กองทุนคือ เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ซึ่งมมีูลค่ายตุิธรรมเป็นจ านวนเงิน 52,907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
98.51 ของสินทรัพย์รวม และเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ซึง่มีมูลคา่ยตุิธรรมเป็นจ านวนเงิน 377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 
ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสภาพคล่องให้แก่กองทุน  

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 กองทุนมีหนี้สินรวมเป็นจ านวนเงิน 12 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึง่กองทุนมีหนี้สินรวมเป็นจ านวนเงิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้หน้ีสินส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
เจ้าหน้ีและค่าใชจ้่ายค้างจา่ย 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 กองทุนมีมูลคา่สินทรัพย์สุทธิเป็นจ านวนเงิน 53,696 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลคา่
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเทา่กับ 11.7497 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีก าไรสะสมเป็นจ านวนเงิน 8,193 ล้านบาท 

14.1.2  การด าเนินงานของกองทุนและปัจจัยที่มีผลกระทบในอนาคต 

(1) ภาพรวมการด าเนนิงาน 

กองทุนจดัตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนได้จัดตั้งและจดทะเบียน
เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 กองทุนได้ระดมเงินลงทุนจากประชาขนและผู้ลงทุนทั่วไป โดยมวีตัถุประสงค์หลักในการน า
เงินท่ีได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื้นฐาน โดยกองทุนได้ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่
ประชาขนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2561 และกองทนุได้จดทะเบยีนเพิ่มทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยเ์มือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมทีุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทนุ
จ านวน 45,700 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนและ
เริ่มท าการซื้อขายเมื่อวันท่ี 31 ตลุาคม 2561 ภายใต้ชื่อย่อ TFFIF  

กองทุนได้ลงทุนเริม่แรกในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื้นฐานผ่านสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนท่ีเกีย่วกับ
โครงการทางพิเศษฉลองรชัและโครงการทางพเิศษบูรพาวิถี เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 โดยลงทุนในสิทธิในรายได้ที่โอน
จ านวนร้อยละ 45 ของคา่ผ่านทางที่เรยีกเก็บได้จริงจากผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพเิศษบูรพาวิถี หลังหักด้วยจ านวน
เท่ากับภาษีมูลคา่เพิม่แต่ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของคา่ผ่านทางเปน็ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแตว่ันท่ีสัญญามีผลบังคับใช้ ทั้งนี ้
กองทุนได้ช าระเงินตอบแทนการโอนสิทธิดักล่าวจ านวน  44,811 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 และสัญญามีผลบังคับ
ใชใ้นวันเดียวกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายไดใ้นส่วนท่ี
เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพเิศษบูรพาวถิี มีระยะเวลา 28 ปี 28 วัน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ได้มีผลกระทบต่อปริมาณจราจรในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563  ปริมาณจราจรลดลงถึงเฉล่ียร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับงวดเวลาเดยีวกันของปี 2562  
จากมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 และอาจยังคงมีกระทบต่อเนื่องตอ่อัตราการเติบโตของปริมาณจราจร
ในปี 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี
ในช่วงวันหยุดราชการและวันชดเชยวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อให้การเดินทาง
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สัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และได้รับการดูแลจากภาครัฐ ได้มีผลกระทบต่อการลดลงของรายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

(2) ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2563 กองทุนมีรายไดเ้กอืบท้ังหมดมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ จ านวน 
1,909 ล้านบาท  ท าให้กองทุนมอีัตราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 3.54 และมี
อัตราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 0.72 โดยในปี 2563 กองทุนมีขาดทุนสุทธิจากเงิน
ลงทุนจ านวน 259 ล้านบาท ท าให้กองทุนมีอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉล่ียระหว่างงวดเทา่กับร้อยละ 2.34  

(3)  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

  กองทุนมีทรัพย์สินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 จ านวน 53,708 ล้านบาท มีการปรับตวัลดลงจากปี 2562 จ านวน 
638 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.17 (สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 30 กันยายน ปี 2562 จ านวน 54,346 ล้านบาท) โดยมีสาเหตุ
หลักการลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ตามมูลค่ายุติธรรม  

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนรวมมีเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 52,907 ล้านบาท ซึ่งการก าหนด

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มี

ประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี 2563 ผู้ประเมินได้พิจารณา

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจุบันที่มีต่อ

ปริมาณจราจร โดยก าหนดให้ปริมาณรถยนต์เป็นไปตามประมาณการที่จัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจราจร หรือบริษัท โชติ

จินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด โดยเหล่ือมระยะเวลาช้าลง 1 ปี เพื่อให้สอคคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (รายงานประมาณ

การปริมาณจราจรของโครงการทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี จัดท าโดย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561) ทั้งนี้กองทุนจะจัดให้มีการประเมินราคาส าหรับการรายงานในงบการเงินทุกปี หรือเมื่อมี

การเปล่ียนแปลงที่จะส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเป็นสาระส าคัญและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้จะถูกรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน  

(4)  ความสามารถในการช าระหนี ้

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการกู้ยืม 

(5)   สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงินทนุ 

- แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ในปี 2563 กองทุนได้มีการแบ่งปนัก าไรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ านวน 1,902 ล้านบาท  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 กองทุนมีเงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 90.78 ล้านบาท 
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(6) ผลตอบแทนของกองทนุ 

ในปี 2563 กองทุนมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิจ านวน 1,525 ล้านบาท โดยกองทุนได้แบ่งปันส่วนผลตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในรูปของการจา่ยเงินปันผล และ/หรือ เงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุนในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกิน
กว่าทีก่องทุนจ าเป็นต้องใช้จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การจา่ยเงินปันผล 

กองทุนได้ประกาศจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 จ านวน 4 ครั้ง รวมทั้งสิน้หน่วยละ 
0.3980 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,819 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ครั้ง
ที ่

ผลการด าเนินงานงวด เงินปนัผล (บาท) วันปดิสมดุ
ทะเบียน 

วัน
จ่ายเงิน
ปันผล 

จ านวนเงนิ ต่อหนว่ย 

1 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 531,491,000 0.1163 2 มี.ค.63 16 มี.ค.63 
2 1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 471,624,000 0.1032 1 มิ.ย. 63 16 มิ.ย.63 

3 1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย.63 352,347,000 0.0771 31 ส.ค.63 16 ก.ย.63 
4 1 ก.ค.63– 30 ก.ย.63 463,398,000 0.1014 4 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63 

การคืนเงินลงทุนโดยการลดทุน 

ส าหรับปี 2563 กองทุนไม่ได้มีประกาศลดทุนโดยวิธีลดมูลค่าหน่วยลงทุน 

14.2 ปัจจัยหรือเหตกุารณ์ทีอ่าจมีผลกระทบในอนาคต   

ปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่เข้าลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ  

กองทุนเข้าลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้  ดังนั้นสิทธิในรายได้ที่โอนจะเป็นแหล่งรายได้ และเป็น
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพียงแหล่งเดียวของกองทุน  จ านวนรายได้ที่โอนที่จัดเก็บได้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการจราจรและรายได้ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้โดย กทพ. เป็นส าคัญ ดังนั้น 
ปัจจัยใด ๆ ที่อาจลดปริมาณการจราจร และรายได้ค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุน จะส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้ที่โอนในอนาคต และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของกองทุน 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการจราจรส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ.  กองทุน และ

บริษัทจัดการ ได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ระดับการพัฒนาทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้และท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

2. การเติบโตของจ านวนประชากรและจ านวนผู้ที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะสามารถขับขี่รถยนต์ได้ในประเทศไทย 
3. จ านวนผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย 
4. ราคาน้ ามัน 
5. ระดับความหนาแน่นของการจราจร รวมทั้งถนนที่เป็นทางเลือกอื่นให้ผู้ใช้ทาง 
6. การเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของรัฐบาล 
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7. สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปในประเทศไทย 
8. การเปล่ียนแปลงทางด้านภาษีอากร  
9. ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  
10. การชุมนุมประท้วงทางการเมือง และการก่อการร้าย 
11. อัตราค่าผ่านทาง 
12. ความพร้อม คุณภาพ ความใกล้เคียงของที่ตั้ง และการเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนอื่น ๆ ของทางพิเศษที่กองทุน

เข้าลงทุนในรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับถนนที่เป็นทางเลือกอื่น และรูปแบบการเดินทางอื่นที่ เป็นทางเลือก
โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางราง หรือรูปการเดินทางที่เป็นทางเลือกอื่นใดในอนาคต 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น ท าให้เกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและ
อาจมีผลกระทบต่อปริมาณจราจรตลอดจนการด าเนินธุรกิจของกองทุนในภาพรวม 

นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐที่อาจออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว และได้รับการดูแลจากภาครัฐ โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วง
วันหยุดราชการและวันชดเชยวันหยุดเพิ่มเติม อาจมีผลกระทบต่อการลดลงของปริมาณจราจรและการลดลงของรายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

การปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในอนาคต 

รายได้ในอนาคตที่กองทุนจะได้รับตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้นั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าผ่านทางของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. การค านวณการปรับอัตรา
ค่าผ่านทางส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุน จะค านวณตามสูตรที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 
ซึ่งพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น หากไม่มี
การปรับอัตราค่าผ่านทาง หรือหากไม่สามารถปรับอัตราค่าผ่านทางได้เต็มจ านวนตามที่ค านวณได้ หรือการปรับอัตราค่า
ผ่านทางมีผลล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตที่กองทุนจะได้รับตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของกองทุน 

15. ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เห็น
ว่า ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการและภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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เอกสารแนบ 1 
 

    รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงิน 
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สาระส าคัญโครงการจดัการกองทุน 
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รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2) 

- สรุปสาระส าคัญ - 

โครงการกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานของกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) 

สรุปข้อมูลนี้จัดท าขึ้นโดยสรุปข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็นสาระส าคัญของโครงการจัดการกองทุน (“โครงการจัดการกองทุน”) และ/
หรือหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ("หนังสือชี้ชวน") 
โดยมิได้แสดงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควร
พิจารณาข้อมูลฉบับนี้ควบคู่กับโครงการจัดการกองทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวน และควรใช้โครงการจัดการกองทุนและ/หรือหนังสือชี้
ชวนเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

1)  บริษัทจัดการกองทนุ 

 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

2) ส านักงานของบริษทั
จัดการ 

 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-6100  

 หมายเลขโทรสาร 0-2670-0430 เว็บไซต์ www.ktam.co.th 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000 
หมายเลขโทรสาร 0-2649-2100 เว็บไซต์ www.mfcfund.com  

3) วันที่เปน็หลักทรัพย ์
จดทะเบียน 

วันท่ี 31 เดือนตุลาคม 2561 (เริ่มท าการซื้อขาย 31 ตุลาคม 2561) 

4) ประเภทหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 

หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 10 บาท 
รวม 45,700,000,000 บาท 

5) ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

6) ที่มาของกองทนุรวม 

การจัดตั้ง การจัดการ และการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่างๆ โดยมีหลักการส าคัญในการจัดตั้งกองทุน ดังนี้ 

(ก) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ในระยะยาว 

(ข) เพื่อการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

(ค) เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

(ง) เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของรัฐที่มีคุณภาพ 

(จ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุน 

http://www.ktam.co.th/
http://www.mfcfund.com/
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") ให้จัดตั้งและจัดการกองทุน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และกองทุนได้จดทะเบียนทรัพย์สินเริ่มแรกเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ต่อมากองทุนได้รับอนุมัติให้
เพิ่มทุนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561   

7) วันที่จดทะเบียนกองทนุ
รวม 

วันที่  24 พฤศจิกายน 2559 โดยมี เงินทุนเริ่มแรกจ านวน 1,000,000,000 บาท  
แบ่งออกเป็นหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท 

8) วันที่จดทะเบียนเพิ่มเติม
เงินทุนจดทะเบียน 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมีเงินทุนส่วนเพิ่มทุนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
จ านวน 44,700,000,000 บาท  แบ่งออกเป็นหน่วยลงทุน 4,470,000,000 หน่วย มูลค่าที่
ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 45,700,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หนว่ยละ 10 บาท 

9) วันที่เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานคร้ัง
แรก 

วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

10) ลักษณะโครงการ 

 

เป็นกองทุนรวมปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปประเภทไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุน  

11) อายุโครงการ 

 

ไม่มีก าหนดอายุ ทั้งนี้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ที่กองทุนเข้าลงทุนด้วยเงินจาก
การเสนอขายส่วนเพิ่มทุนครั้งแรกมีอายุ 30 ปี นับจากวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 ซึ่งคือวันโอน
สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

12) วัตถุประสงคก์ารลงทนุ น าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 
เพื่อเป็นรายได้และสร้างการเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องให้แก่
กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") รวมทั้งประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสือ
อนุมัติ กฎ ระเบียบ และเอกสารอื่น ตลอดจนหลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นใดๆ ซึ่งมีผล
บังคับตามกฎหมาย และออกโดยอาศัยอ านาจซึ่งมีผลบังคับ และออกโดยอาศัย
อ านาจ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุน ("กฎหมายหลักทรัพย์") ทั้งนี้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีบริษัทจัดการ
ลงทุนเป็นครั้งแรกได้แก่สิทธิในรายได้ที่โอนซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากเส้นทางในปัจจุบัน
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ได้แก่ โครงการทางพิเศษฉลองรัช และ
โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ("ทางพิเศษที่กองทุนเขา้ลงทุนในรายได้ครั้งแรก") ซึ่งการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย ("กทพ.") จะเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ 
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(Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ 

13) นโยบายการลงทนุ 

1. การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนลงทุนครั้งแรก 
การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกได้แก่การลงทุนในสิทธิใน

รายได้ที่โอนท่ีเกิดขึ้นจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทุนในรายไดค้รั้งแรก ซึ่ง กทพ. เป็นผู้ท าหน้าที่บริหาร
จัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได ้

2. การลงทนุในทรัพย์สนิหลัก - ทรัพย์สินทีก่องทุนลงทนุเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในสิทธิในรายได้ที่โอนจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้า

ลงทุนในรายได้ครั้งแรกซึ่งกองทุนจะได้มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ บริษัทจัดการในนามของกองทุน อาจลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ให้กระท าได้ และเป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุน 

3. การลงทนุในทรัพย์สนิรอง - การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ที่กองทนุลงทนุได้ 
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว กองทุนอาจด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองตามที่

ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ และตามที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

4. ลักษณะทรัพย์สิน 
ในระยะแรก ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนได้แก่สิทธิในรายได้ที่โอนซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจาก

เส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกสองสายทาง ได้แก่ (1) โครงการทางพิเศษฉลองรัช และ (2) 
โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่ง กทพ. เป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ที่โอนจะคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวม
สุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ 
โดยหาก กทพ. สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ที่ก าหนดไว้ส าหรับเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนจะได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ลดลงเฉพาะส่วนของรายได้ค่าผ่านทาง
รวมสุทธิที่เกินกว่าเป้าหมายรายได้ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจส าหรับ กทพ. ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่
กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกหักด้วยจ านวนเงินตามวิธีการที่ก าหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ซึ่งอ้างอิง
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเงินอื่นที่ค านวณตามอัตราดังต่อไปนี้ (ก) ร้อยละ 10 ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกบัอัตราค่าผ่าน
ทางน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 หรือ (ข) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทาง ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่น ามาใช้ค านวณจ านวนเงินตามกรณี (ก) หรือ (ข) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ 
หน้าที่ของ กทพ. ในการหักจ านวนเงินดังกล่าว และการค านวณรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิให้เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีค่าภาษีหรือค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าผ่านทาง ซึ่งใน
อนาคตหน่วยงานรัฐเรียกเก็บตามกฎหมาย จะต้องหักเงินจ านวนดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการค านวณรายได้ค่าผ่านทางรวม
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สุทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของกองทุน หน้าที่ของ กทพ. ในการหักจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเงินอื่น และ
วิธีการค านวณรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิภายใต้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 

กทพ. เป็นผู้ก่อสร้าง ด าเนินงาน และบ ารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก กทพ. เป็น
รัฐวิสาหกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ปัจจุบัน กทพ. ให้บริการทางพิเศษ 8 
สายทาง (ซึ่งรวมถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก) ครอบคลุมระยะทางรวมทั้งส้ิน 224.6 กิโลเมตร (รวมเรียกว่า 
"ทางพิเศษของ กทพ.") และ 3 ทางเชื่อมต่อในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย
เป็นการด าเนินงานเองหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน  

ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกจ านวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทั้งส้ิน 83.2 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 

 (ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน
ตะวันออกบริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงคแ์ละทางพิเศษบางนา – อาจ
ณรงค์ และ 

(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มี
ระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยและมีจุดเริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไป
ทางทิศตะวันออกข้ามแม่น้ าบางปะกง ส้ินสุดที่จังหวัดชลบุรี 

รายละเอียดเกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกทั้ง 2 สายทางสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 



 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                            เอกสารแนบ  2/6 

 

รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2) 
ทางพิเศษ  สถานท่ีส าคัญท่ีอยู่ในเส้นทาง  ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 
 ด่านเก็บค่า

ผ่านทาง ณ 
วันท่ี 30 
มิถุนายน 
2561 

 ช่องทาง
จราจรบนทาง
พิเศษ ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 

2561 

 ปริมาณ
การจราจรโดย
เฉลี่ยต่อวัน(1) 
ส าหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุด
วันท่ี 30 

กันยายน 2560 

 ความ 
สามารถในการ
รองรับปริมาณ

การจราจรต่อวัน(2) 
ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2560 

ทางพิเศษฉลองรัช  ย่านพาณิชย์ในเขตลาดพร้าว ถนนพระราม 9 
และถนนรามค าแหง 

 28.2  16  6  221,925  350,000 

ทางพิเศษบูรพาวิถ ี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (วิทยาเขตบางนา)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตบางนา) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว โครงการเมกาซิต้ี บางนา 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ย่านท่ีพัก
อาศัยเมืองใหม่บางพลี โรงไฟฟ้าบางปะกง และ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

 55.0  20  6  147,539  360,000 

รวม    83.2  36    369,464  710,000 

หมายเหตุ: 

(1) ปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียต่อวนั (คันต่อวัน) เทา่กับ ปริมาณการจราจรต่อปี (คันต่อป)ี หาร จ านวนวันในปีงบประมาณนั้น 

(2) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณการจราจรของโชติจินดา คอนซัลแตนท์ ซึ่งค านวณโดยพิจารณาจาก (ก)  พฤติกรรม
ของการจราจรในช่วงเวลาเร่งดว่นบนแตล่ะช่วงทางพิเศษ  (Section) ในปัจจุบัน รวมถึงปริมาณการจราจรและสัดส่วนการขึ้นการลงของแต่ละด่านเก็บคา่ผ่านทาง สัดสว่น
ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนั้น ๆ ต่อปริมาณการจราจรทั้งวัน เป็นต้น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรตามทฤษฎีซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่ก าหนดปริมาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจร
ต่อชั่วโมงไว้ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริมาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหน่ึงของช่วงบนทางพิเศษทั้งหมด มีอัตราส่วนปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้าหรือขาออก) ต่อความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับหรือมากกว่า 1.0  ทั้งนี้ ในการค านวณความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่ได้กล่าวมาเป็นความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรตามโครงสร้างของทางพิเศษในปัจจุบัน และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น รูปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษด้วย (จึงอาจ
เปล่ียนแปลงได้ในอนาคตตามการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษ) 
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กทพ. ใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ระบบส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ได้แก่ระบบเปิดส าหรับ
ทางพิเศษฉลองรัช และระบบปิดส าหรับทางพิเศษบูรพาวิถี  ในระบบเปิด ผู้ใช้ทางจะต้องช าระค่าผ่านทางในอัตราคงที่ตามประเภท
ของรถ โดยไม่ค านึงถึงระยะทางที่เดินทาง ส าหรับระบบปิดนั้น ผู้ใช้ทางจะต้องช าระค่าผ่านทางในอัตราที่ก าหนดตามระยะทางที่
เดินทางและประเภทของรถ ส าหรับทางพิเศษบูรพาวิถี ผู้ใช้ทางจะต้องช าระ (1) ค่าผ่านทางส าหรับการเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร
ตามอัตราค่าผ่านทางคงที่ส าหรับรถแต่ละประเภท หรือ (2) ค่าผ่านทางส าหรับการเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร ตามอัตราค่าผ่านทาง
ส าหรับรถแต่ละประเภท ตามระยะทางที่เดินทาง ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้ทางเข้าใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ผู้ใช้ทางที่ผ่านตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงนิ
สดต้องหยุดรับบัตรผ่านทาง (IC Card) จากพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลประเภทรถ ชื่อด่าน วันและเวลาที่
ผู้ใช้ทางผ่านด่านขาเข้าลงในบัตรผ่านทาง (IC Card) หรือบัตร Easy Pass และน ามาค านวณค่าผ่านทางที่ด่านขาออก 

5. โครงสร้างรายได้และผลการด าเนนิงาน 

5.1. ข้อมูลทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของทางพิเศษทีก่องทุนเข้าลงทนุในรายได้ครั้งแรก 

งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2558 2559 และ 2560 ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ("ผู้สอบบัญชี") และงบแสดงค่าผ่านทางที่
เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 ได้รับการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีแล้วแต่ยังมิได้ตรวจสอบ  

ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกในชว่ง
ระยะเวลาที่ระบุไว้ 

 (ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  
ส าหรับงวดเก้าเดอืน             

สิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2558  2559  2560  2560  2561 

รายได้คา่ผ่านทาง 4,345.4  4,473.7  4,672.3  3,449.7  3,592.9 

ภาษีมูลคา่เพิม่ 304.2  313.2  327.1  241.5  251.5 

ค่าผ่านทาง 4,649.6  4,786.9  4,999.4  3,691.2  3,844.4 

 
ตารางดงัต่อไปนี้แสดงรายละเอยีดของคา่ผ่านทางที่เกิดจากทางพเิศษฉลองรชัในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 
 

)ล้านบาท(  ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  
ส าหรับงวดเก้าเดอืน            

สิ้นสดุวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2558  2559  2560  2560  2561 

รายได้คา่ผ่านทาง 2,428.7   2,624.4   2,727.1  2,017.2  2,111.9 

ภาษีมูลคา่เพิม่ 170.0  183.7  190.9  141.2  147.8 

ค่าผ่านทาง 2,598.7  2,808.1  2,918.0  2,158.4  2,259.7 
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ตารางดงัต่อไปนี้แสดงรายละเอยีดของคา่ผ่านทางที่เกิดจากทางพเิศษบูรพาวถิีในชว่งระยะเวลาที่ระบุไว้ 
 

)ล้านบาท(  ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  
ส าหรับงวดเก้าเดอืน           

สิ้นสดุ 30 มิถุนายน 

 2558  2559  2560  2560  2561 

รายได้คา่ผ่านทาง 1,916.7  1,849.3   1,945.2  1,432.5  1,481.0 

ภาษีมูลคา่เพิม่ 134.2  129.5  136.2  100.3  103.7 

ค่าผ่านทาง 2,050.9  1,978.8  2,081.4  1,532.8  1,584.7 

 

5.2. ข้อมูลทางการเงนิเสมอืน (Pro Forma) ของกองทนุที่ยังไม่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบ ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทางการเงินเสมือน
ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวควบคู่กับข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏใน
ส่วนอื่นของหนังสือชี้ชวน 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในหมายเหตุ ข้อ 3 ของหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินเสมือนของกองทุนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบซึ่งอยู่ในภาคผนวก 4 ของหนังสือชี้ชวน และจัดท าขึ้นตามนโยบายการ
บัญชีตามที่ระบุในหมายเหตุ ข้อ 5 ของหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบซึ่งอยู่
ในภาคผนวก 4 ของหนังสือชี้ชวน โดยเป็นนโยบายการบัญชีที่คาดว่าจะใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินของกองทุนในรอบ
ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3 
และข้อ 5 ของหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบตามที่ปรากฏในภาคผนวก 4 
ของหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ รูปแบบการแสดงข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 "การบัญชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน" 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
อธิบายเท่านั้น โดยข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดเตรียมขึ้นเสมือนว่ากองทุนได้รับการจัดตั้ง และการโอนสิทธิในรายได้ภายใต้สัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และจัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐานบางประการหลังจากท าการปรับปรุงแล้ว 
เพื่อน าเสนอข้อมูลต่อไปน้ี 

1. ผลการด าเนินงานกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

2. กระแสเงินสดของกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ ข้อ 3 ของหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ผู้สอบ
บัญชียังไม่ได้ตรวจสอบในภาคผนวก 4 ของหนังสือชี้ชวน 

 วัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบเพื่อแสดงผลกระทบอันเป็น
สาระส าคัญที่มีต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดเสมือนของกองทุนในวันที่ก าหนดบนหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่ง
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อาจไม่ตรงกับผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดที่แท้จริงของกองทุนในวันที่ก าหนดก็ได้ ทั้งนี้ โดยลักษณะของข้อมูลประเภทนี้ 
ข้อมูลทางการเงินเสมือนท่ีผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบอาจมิได้แสดงผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดที่แท้จริงของกองทุน 

โปรดพิจารณาสมมติฐานและการปรับปรุงที่ส าคัญเพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ผู้สอบบัญชียัง
ไม่ได้ตรวจสอบ ในหมายเหตุ ข้อ 4 ของหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบใน
ภาคผนวก 4 ของหนังสือชี้ชวน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบว่าข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้
ชวนไม่ได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการน าเสนอข้อมูลทางการเงินเสมือน 
นอกจากนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ผู้ สอบ
บัญชียังไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองที่ยอมรับทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเขตอ านาจอื่น (นอกจาก
ประเทศไทย) และไม่ควรยึดถือเสมือนว่าได้มีการด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว 

งบก าไรขาดทุนเสมือน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับป ี ส าหรับงวดเก้าเดอืน 

 สิ้นสดุวนัที ่ สิ้นสดุวนัที ่

 30 กันยายน 2560 30 มิถุนายน 2561 

รายได้จากการลงทุน   
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ 2,045 1,573 
ดอกเบี้ยรับ 3 2 
รวมรายได้ 2,048 1,575 
ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 42 31 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 5 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 4 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4 3 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน 29 23 

ค่าใช้จ่ายอื่น 14 10 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัด
จ าหน่าย 332 249 

รวมค่าใช้จ่าย 433 325 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,615 1,250 
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งบกระแสเงินสดเสมือน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

ส าหรับป ี ส าหรับงวดเก้าเดอืน 
 

สิ้นสดุวนัที ่ สิ้นสดุวนัที ่
 

30 กันยายน 2560 30 มิถุนายน 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,615 1,250 

ปรับกระทบรายการรายได้จากการลงทุนสุทธิให้เป็น 
 

 

   เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
 

 

การซื้อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ 

(47,662)  

ลูกหนี้เพิ่มขึ้น (11) (0) 

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - (10) 

เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5 0 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ตัดจ าหน่าย 

332 249 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (45,721) 1,489 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

 

       เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 48,657  

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

(995)  

เงินปันผลจ่าย (1,211) (1,242) 

เงินสดจ่ายลดทุน (249) (249) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 46,202 (1,491) 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 481 (2) 

เงินฝากธนาคารต้นงวด - 481 

เงินฝากธนาคารปลายงวด 481 479 

 

5.3. ข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ 

ข้อความที่ระบุในหัวข้อนี้ท่ีไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็นข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) โดยข้อความดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการท่ีระบุในภาคผนวก 5 ของหนังสือ
ชี้ชวนและอยู่ภายใต้ความเส่ียงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากที่
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ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาวา่เป็นค ารับรอง ค ารับประกัน หรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานท่ีถูกตอ้ง
ของกองทุน บริษัทจัดการ กทพ. ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลอื่นใด และไม่ควรถูกพิจารณาว่าประมาณการ
ดังกล่าวจะบรรลุผล หรือน่าจะบรรลุผล โปรดพิจารณาหัวข้อ 6 "ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน" ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
ไม่ควรเชื่อถือข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) เกินสมควร เนื่องจาก
ข้อมูลดังกล่าวน าเสนอ ณ วันท่ีของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงประมาณการของกองทุนตามงบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งคัดย่อมาจาก "ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ" ตามภาคผนวก 5 ของหนงัสือชี้
ชวน ทั้งนี้ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของกองทุนคือวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี (ซึ่งเปล่ียนแปลงจากรอบระยะเวลาบัญชีเดิม คือ วันที่ 31 
ธันวาคมของทุกปี) โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการเปล่ียนแปลงเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
โดยผู้สอบบัญชีอิสระมิได้ให้การรับรองเกี่ยวกับประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายส่วน
เพิ่มทุน และส านักงาน ก.ล.ต. มิได้มีแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควร
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด 

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่ระบุใน
หนังสือชี้ชวนจัดเตรียมโดยบริษัทจัดการ ตามนโยบายการบัญชีตามที่ระบุในหมายเหตุของ "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติที่ยังมิได้ตรวจสอบส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2562" ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นนโยบายการบัญชีที่คาดว่าจะใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินของ
กองทุนในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547  

รายได้จากการลงทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้และกระแสเงินสดที่แท้จริงจะยังไม่รับรู้จนกว่าการ
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ที่โอนจะเสร็จส้ิน ดังนั้น จ านวนรายได้จากการลงทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้และ
กระแสเงินสดที่แท้จริงที่จะรับรู้จะแตกต่างจากรายได้จากการลงทุนตามสัญญาโอนแลรับโอนสิทธิในรายได้และกระแสเงินสดที่
ปรากฏในข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนจะ
ไม่ได้รับการปรับปรุงส าหรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ของหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการไม่มีความตั้งใจที่จะปรับปรุง
หรือแก้ไขข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวนควบคู่
กับค าอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในหัวข้อ 6 "ปัจจัยความเส่ียงของ
กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน" ของหนังสือชี้ชวน 

ข้อมูลในส่วนนี้อยู่บนสมมติฐานและการประเมินค่าหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตัวเลข อย่างไรก็ตาม 
สมมติฐานและการประเมินค่าดังกล่าวอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเส่ียงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ส าคัญ ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีความไม่แน่นอนและเป็นความเส่ียงที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้น
จริง ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในหนังสือชี้ชวนอาจแตกต่างจากผลที่จะเกิดขึ้นจริงอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการ ไม่ให้ค า
รับรองใดๆ ถึงผลที่จะเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรใช้ข้อมูลประมาณการในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 6.1.5 สมมติฐานใน “ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ” มีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น
หรือไม่ในความเป็นจริง และขึ้นอยู่กับความเส่ียงและความไม่แน่นอนที่ส าคัญในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และการ
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แข่งขัน  อีกทั้งผลการด าเนินการของกองทุนตามที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากการคาดหมายทั้งที่ได้แสดงไว้ใน
ประมาณการไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย"  

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาข้อมูล "ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุน" ในส่วนนี้ทั้งหมด
ควบคู่กับ "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562" ตามภาคผนวก 5 ของหนังสือชี้ชวน 

5.3.1 งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  รอบปีบัญชีประมาณการ 2562(1) 

รายได้จากการลงทุน  

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ 2,268 

ดอกเบี้ยรับ 4 

รวมรายได้ 2,272 

ค่าใช้จ่าย  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 42 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัย 29 

ค่าใช้จ่ายอื่น 14 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย 332 

รวมค่าใช้จ่าย 433 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,839 

ประมาณการจ านวนเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

ประมาณการเงินปันผลจากก าไรสุทธิ 1,839 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออก

และเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย 332 

ประมาณการจ านวนเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(2) 2,171 

ผลรวมจ านวนเงินทุนเริ่มแรกและจ านวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน 45,700 
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ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

ประมาณการอัตราเงินปันผลจากก าไรสุทธิ  ร้อยละ 4.02 

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการ

ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย  
ร้อยละ 0.73  

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(2) ร้อยละ 4.75 

หมายเหตุ:  

(1)  รอบปีบัญชีนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

(2)  ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี้ไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ภายหลังการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรก ถึงแม้ว่านโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนเหล่านั้นที่กองทุนจะใช้ในอนาคตส าหรับการ
รายงานทางการเงินของกองทุนคือการแสดงมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันส้ินงวดรายงานโดยปรับปรุงรายการผ่านงบ
ก าไรขาดทุน แต่ด้วยลักษณะของสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวกับเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการ เชื่อว่าไม่มีเกณฑ์ใดที่เหมาะสม
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ส าหรับงวดในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมตินี้ โดยประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ค านวณจาก
ผลรวมจ านวนเงินทุนเริ่มแรกและจ านวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิที่มีการปรับปรุงแล้ว และสมมติฐานในการตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออก และเสนอขายหน่วยลงทุน
เป็นระยะเวลา 3 ปีตามนโยบายบัญชี ซึ่งการจ่ายเงินปันผล การปันส่วนแบ่ง หรือการตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากประมาณการจ านวนเงินข้างต้น 
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5.3.2 งบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  รอบปีบัญชีประมาณการ 2562(1) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                1,839  

ปรับกระทบรายได้จากการลงทุนสุทธิให้เป็น   

   เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   

      การซื้อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้                           (47,662) 

      ลูกหนี้เพิ่มขึ้น                                   (11) 

      เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น                                         5  

      ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย                                   332  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน                           (45,497) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

      เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน                              47,657  

      เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน                                 (970) 

      เงินปันผลจ่าย                              (1,353) 

เงินสดจ่ายลดทุน                                 (249) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน                            45,085  

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ                               (412) 

เงินฝากธนาคารต้นงวด                                   997  

เงินฝากธนาคารปลายงวด                                 585  

หมายเหตุ:  

(1)  รอบปีบัญชีนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จัดเตรียมขึ้นโดยอาศัยสมมติฐานที่
ส าคัญตามภาคผนวก 5 ของหนังสือชี้ชวน  

 ผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐาน รวมทั้ง งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนในอนาคตด้วยตนเอง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียด "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562" ตามภาคผนวก 5 ของหนังสือชี้ชวน 
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6. การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก 

ราคาประเมินมูลค่าของสิทธิในรายได้ที่โอนที่เกิดขึ้นจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรกแยกตามผู้ประเมินราคาอิสระสองราย (บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด ("AATL") และบริษัท 15 ที่
ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ("15 Biz")) ได้แก่ และตามทางพิเศษมีรายละเอียดได้ดังนี้ 

หน่วย: บาท   

มูลค่าของสิทธิในรายได้ที่โอนที่เกิดขึ้นจากเส้นทาง
ในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรก 

AATL 15 Biz 

ทางพิเศษฉลองรัช 27,143,000,000 24,852,000,000 

ทางพิเศษบูรพาวิถี 26,218,000,000 23,805,000,000 

รวม 53,361,000,000 48,657,000,000 

หมายเหตุ:  

(1) ผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) โดยการประมาณการกระแสเงินสด
และคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนส าหรับความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างกระแสเงิน
สดของกองทุน  

(2) วันที่ประเมินมูลค่า คือ 1 ตุลาคม 2561 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยายน 2591 

 ความเห็นของบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงิน 

 บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรายงานการประเมินมูลค่า รวมทั้งข้อมูล
และสมมติฐานจากการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองราย ได้แก่ AATL และ 15 Biz ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินแล้ว บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมินมูลค่าของ
ผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองรายมีความเหมาะสม เนื่องจากจัดท าขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ซึ่งได้แก่สิทธิในรายได้ที่โอนที่เกิดขึ้นจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้า
ลงทุนในรายได้ครั้งแรก ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เป็นระยะเวลา 30 ปี และสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดมีความ
สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน  

การประมาณการรายได้ที่โอนของผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองราย อ้างอิงจากประมาณการปริมาณการจราจรและ
ประมาณการค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกของผู้ประเมินปริมาณ
การจราจร คือ โชติจินดา คอนซัลแตนท์  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระและมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาส าหรับกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะกิจการทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง กิจการขนส่งแบบรางและกิจการขนส่งมวลชน ในการศึกษาประมาณการ
ปริมาณการจราจรและประมาณการค่าผ่านทางดังกล่าวของผู้ประเมินปริมาณการจราจรน้ันได้อ้างอิงถึงสมมติฐานอัตราค่าผ่านทาง
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้  ซึ่งจะพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยผู้ประเมินปริมาณการจราจรได้ศึกษาปริมาณการจราจรในอดีตของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก 
และท าการประมาณการปริมาณการจราจรและค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรกตลอดระยะเวลาที่กองทุนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ โดยประมาณการดังกล่าวเป็นไปตามแบบจ าลองของการเดินทาง
ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่ท าการศึกษา ซึ่งได้ค านึงถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปริมาณ
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การจราจรในอดีต การเติบโตของปริมาณการจราจรและอัตราค่าผ่านทางในอดีต พฤติกรรมผู้ใช้ทางในอดีต ความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ประมาณการปัจจัย เศรษฐกิจมหภาคและภูมิศาสตร์
ประชากร การพัฒนาและแผนการเปิดให้บริการและความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของทางเชื่อมและทางเลือกใน
การเดินทางอื่นๆ เป็นต้น 

ผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองรายประเมินมูลค่าของรายได้ที่โอนด้วยวิธีคิดประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income approach) 
และคิดลดมูลค่าของกระแสเงินสด (Discounted cash flow method) โดยน าประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในแต่ละปีตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เป็นระยะเวลา 30 ปี (ซึ่งค านวณจากส่วนแบ่งร้อยละ 45 ของประมาณการค่าผ่านทางที่จัดเก็บ
ได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกของผู้ประเมินปริมาณการจราจร มาหักด้วยจ านวนเงิน
เสมือนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 10 ตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานหรือค่าใช้จ่ายลงทุนใดๆ) มาคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีการ
ดังกล่าวเป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรกที่มีกระแสเงนิ
สดเป็นรายได้ที่โอนในอนาคต  เนื่องจากได้ค านึงถึงการเติบโตของรายได้ที่โอนและการมีกระแสเงินสดเป็นระยะเวลาจ ากัดตามที่
ก าหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ท าให้สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิในรายได้ที่โอนได้  

ผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองรายก าหนดอัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.00 ถึง 7.50 ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดใน
ปัจจุบัน รวมไปถึงค านึงถึงค่าความเส่ียงของ กทพ. และรายได้ที่โอน เมื่อเทียบเคียงกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ณ ปัจจุบัน 

จากการตรวจสอบสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระท้ังสองรายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
กองทุนจะเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัย
สภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคต รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. ซึ่งอาจมิได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐาน
ดังกล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต 
 

7. การจัดหาผลประโยชน ์

เนื่องจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกได้แกก่ารลงทุนในสิทธิในรายได้ที่โอนท่ีเกิดขึน้
จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่ง กทพ. จะเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ 
(Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายก าหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ท าให้กองทุนไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามรายอื่น ๆ ด าเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ี
กองทุนลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกแล้ว กองทุนต้องรับ
ความเส่ียงเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเอง โดย กทพ. ไม่มีการประกันผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนรายได้ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กทพ. จะบริ หารจัดการและด าเนินการ
ให้บริการ รวมทั้งจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และด าเนินการบ ารุงรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และส่ิงก่อสร้าง
ถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกตามที่
กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานของ กทพ. นอกจากนี้กองทุนอาจมีหนังสือแจ้ง กทพ. เพื่อแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ 
กทพ. ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก หากกองทุน
เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นหรือสมควร 
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นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมอันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ (ก)
หรือ (ข) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ("ประกาศ ทน. 1/2554") กองทุนจะต้องเข้าท าสัญญา
กับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้เช่า หรือให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรือเพื่อ
มอบหมายให้บุคคลดังกล่าวด าเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดตามประกาศ ทน. 1/2554 ห้ามมิให้กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ โครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน 

8. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทรัพย์สิน 

ไม่มี 

9. ช่องทางการจ าหน่ายของทรัพย์สิน 

ไม่มี 

10. การจัดหาผลิตภัณฑ ์

ไม่มี 

11. การแข่งขนั 

ผู้ใช้ทางในกรุงเทพมหานครมีทางเลือกในการเดินทางภายในเมืองที่จ ากัด แม้ว่าถนนของกรุงเทพมหานคร มักจะ
มีการจราจรหนาแน่นอยู่เสมอ ท าให้ต้องใช้เวลานานในการเดินทาง แต่การคมนาคมทางถนน (ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร รถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคล รถตู้ และรถสามล้อเครื่อง) ยังคงเป็นทางเลือกในการเดินทางซึ่งเป็นท่ี
นิยมสูงสุดในกรุงเทพมหานคร โดยการคมนาคมทางถนนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95.0 ของปริมาณการจราจรโดยรวมใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2559 โดยมีสัดส่วนของการเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคล และรถ
โดยสารจ านวนมากที่ใช้ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดอย่างมากในกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมา
จากการขาดทางเลือกในการเดินทางที่มีคุณภาพอื่น ๆ แม้ว่าทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ เช่น เรือ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟจะ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วกว่า แต่โครงข่ายของทางเลือกดังกล่าวก็ครอบคลุมพื้นท่ีอย่างจ ากัดภายในกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุม
เพียงจุดหมายบางแห่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงข่ายการขนส่งมวลชนระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมเพียง 5 เส้นทาง
เท่านั้น ได้แก่ (1) รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (3) รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ าเงิน (4) รถไฟฟ้าเชื่อมท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  (Airport Rail Link) และ (5) รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ระบบการขนส่งมวลชนทั้ง 5 นี้ครอบคลุมระยะทางรวม
เพียง 117.3 กิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่เขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นหลัก  

นอกจากโครงข่ายการขนส่งมวลชนระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังมีเส้นทางการขนส่งระบบรางอีกหลายสาย
ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและอาจเป็นทางเลือกในการเดินทางโดยตรงให้กับผู้ใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก 
เช่น รถไฟฟ้ามหานครสายสีเทาซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช เนื่องจากทางพิเศษฉลองรัชและ
เส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีเทาดังกล่าวเชื่อมต่อพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้การเปิดประกวดราคาเป็นการท่ัวไปเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง
ของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเทาอยู่ระหว่างการด าเนินการและคาดว่ารถไฟฟ้ามหานครสายสีเทาจะเริ่มให้บริการในปี 2565 กรอบ
ระยะเวลานี้ยังไม่มีความแน่นอนและอาจล่าช้าออกไป โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติและการจัดสรรงบประมาณของคณะรัฐมนตรี โดยที่
รัฐบาลชุดต่อไปอาจเปล่ียนแปลงการอนุมัติและการจัดสรรงบประมาณของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ และเนื่องจากคาดว่ารถไฟฟ้า
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มหานครสายสีเทาจะยังไม่เปิดให้บริการจนกว่าจะถึงปี 2565 รถไฟฟ้ามหานครสายสีเทาจึงจะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อปริมาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัชในระยะเวลาอันส้ันน้ี  

นอกจากนี้ คาดว่าโครงการรถไฟฟ้ามหานครโครงการใหม่จะดึงปริมาณการจราจรบางส่วนจากผู้ใช้รถโดยสาร
และผู้ใช้การขนส่งรูปแบบอื่น ๆ มากกว่าที่จะลดจ านวนผู้ใช้ทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคล เช่น รถยนต์นั่ง รถรับจ้างสาธารณะส่วน
บุคคล หรือรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง เช่น การขึ้นภาษีรถยนต์และการจ ากัด
พื้นที่ของที่จอดรถ ซึ่งอาจลดความต้องการและความสะดวกสบายของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในการเดินทาง แต่จากการศึกษา
ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรคาดว่าเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
น้อยกว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์หรือรถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคล และมาตรการดังกล่าวจะไม่เปล่ียนแนวโน้มของการเดนิทางโดย
รถยนต์นั่งซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทางตรงกันข้าม 

การเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ นอกจากทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกแล้ว ผู้ใช้ทางยังมี
ทางเลือกอื่นในการเดินทาง เช่น ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางอื่น ๆ หรือการเดินทางรูปแบบอื่น เนื่องจากพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลมีความหนาแน่น ถนนเส้นใหม่ หรือถนนที่อาจเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ทางอาจท าให้ปริมาณการจราจรของทางพิเศษ
ที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกลดลง นอกจากนี้ ผู้ใช้ทางยังอาจเลือกที่จะใช้ทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางแทนที่จะใช้ทาง
พิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกเพียงเพราะความเคยชิน หรือเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 
(บางนา - บางปะกง) นั้นมีเส้นทางคู่ขนานไปกับทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนที่จะสร้างขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางซึ่งรวมถึง ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) และทางพิเศษอื่นๆ ของ กทพ. ซึ่งมีแผนท่ีจะก่อสร้าง หรือที่จะเสนอให้มีการก่อสร้างนั้น
ก็อาจท าใหป้ริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกลดลงได้เช่นกัน 
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12. สรุปสาระส าคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได ้

สาระส าคัญของสัญญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 

รายได้ที่โอน รายได้ที่โอนคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ (รายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่า
ผ่านทางทั้งหมดของสายทางหักด้วยจ านวนที่มากกว่าระหว่าง (ก) ร้อยละ 10 หรือ (ข) อัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้) 

ระยะเวลาการให้
สิทธ ิ 30 ปีนับจากวันโอนสิทธิ(1) 

มาตรการในการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ 
กทพ. 

หากรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิส าหรับงวดปีบัญชีใดสูงกว่าประมาณการรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ
(2) ส าหรับงวดปีบัญชีที่เกี่ยวข้องนั้น กองทุนจะได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ลดลงเฉพาะส่วนของรายได้
ค่าผ่านทางรวมสุทธิท่ีเกินกว่าเป้าหมายรายได้ที่ก าหนดไว้  

หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส าคัญ
ของ กทพ. 

 จัดเก็บและน าส่งรายได้ที่โอนให้แก่กองทุนเป็นรายวัน เริ่มตั้งแต่วันท าการที่ 2 ถัดจากวัน
โอนสิทธิ(1) 

 น าส่งรายงานประจ าวันและรายงานประจ าเดือน (3) ให้แก่กองทุนเพื่อการตรวจสอบและ
การปรับปรุง (หากมี) 

 ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกตามมาตรฐาน
ของ กทพ. ที่เกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของ กทพ. เอง 

การไม่ด าเนินการ
เกี่ยวกับทางที่มี
ลักษณะแข่งขนั 
 

กทพ. จะไม่ด าเนินการก่อสร้างทางพิเศษอื่นซึ่งมีลักษณะการใช้งานและทิศทางคมนาคมในทิศทาง
เดียวกันกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก เว้นแต่เป็นไปตามการด าเนินการตาม
นโยบายหรือค าสั่งของรัฐบาล 

การไม่ให้สัมปทาน
หรือให้สทิธอิื่นใด 

 กทพ. จะไม่ให้สัมปทานหรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้ง
แรก 

 กทพ. จะไม่กระท าการใดๆ อันอาจเป็นการกระทบในทางลบต่อสิทธิของกองทุนตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เว้นแต่การด าเนินการดังกล่าวจะได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุน 

เหตุผิดสัญญา 
 
 
 
 
 

 กทพ. ผิดนัดไม่น าส่งรายได้ที่โอนให้แก่กองทุน หรือช าระไม่ครบภายใน 3 วันท าการนับจากวัน
ครบก าหนดช าระ เว้นแต่กรณีที่ระบบช าระเงินเกิดเหตุขัดข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 
กทพ. 

 กทพ. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ี กทพ. ได้รับหนังสือแจ้ง เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยตามความหมายที่
กฎหมายก าหนด 

 กทพ. หยุดหรือระงับการบริหารจัดการและการให้บริการสายทางโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็น
ระยะเวลานานกว่า 3 วัน 
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หมายเหต:ุ 
(1) วันโอนสิทธิ หมายถึงวันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ที่โอน ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่ง

ได้แก่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561  
(2) ประมาณการรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิอ้างอิงจากประมาณการปริมาณการจราจรและรายได้ที่จัดท าโดยผู้ประเมิน

ปริมาณการจราจร (โดยมีสมมติฐานว่าอัตราค่าผ่านทางจะปรับขึ้นทุกๆ 5 ปีตามวิธีที่ระบุในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้) 

(3) รายงานประจ าวันจัดท าเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช และรายงานประจ าเดือนจัดท าส าหรับทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ
บูรพาวิถี 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของสรุปสาระส าคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในภาคผนวก 1 ของสรุป
ข้อสนเทศนี้ 

13. โครงการในอนาคต 

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมิน และเลือกการลงทุนและการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า 
สร้างกระแสเงินสดที่น่าสนใจ และมีศักยภาพการเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว เช่น ในข้อเสนอเกี่ยวกับการ
จัดตั้งกองทุนซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนั้นระบุว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่เดิมของกรมทางหลวง  ("ทล.") 2 โครงการ 
คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพส าหรับการลงทุนในอนาคตของกองทุน บริษัทจัดการจะยึดมั่นใน
นโยบายการลงทุนของกองทุนด้วยการเลือกลงทุนหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินเฉพาะที่บริษัทจัดการเชื่อมั่นว่าจะสร้างมูลค่าเ พิ่มให้แก่
ทรัพย์สินของกองทุนเท่านั้น ทั้งนี้ หากกองทุนเข้าลงทุน บริษัทจัดการจะใช้โครงสร้างเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงในการลงทุน (Risk-adjusted Returns) 

14. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

14.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไปในการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนประกาศก าหนดมีดังต่อไปนี ้

(ก) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
จัดการกองทุน 

(ข) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคา
ที่เป็นธรรม 

(ค) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานต้องเป็นธุรกรรมที่บุคคลที่มีส่วนได้
เสียกับการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท า และ 

(ง) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานจากกองทุนต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

14.2 การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดข้างต้นแล้ว 
บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

(ก) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จ านวนใดจะ
สูงกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น 
(รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน 

(ข) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หรือ 

(ค) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของ
ค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ตามประกาศ ทน.1/2554  ท าธุรกรรมตามข้อ (ก) หรือข้อ (ข) 
ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

14.3 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การลงทุนของกองทุนประกอบด้วยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ กทพ.
ยังคงเป็นผู้ด าเนินงานทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกต่อไป 

เมื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จส้ิน 
กระทรวงการคลังอาจยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
โดยหากภายหลังกระทรวงการคลังเพิ่มสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน จะมีผลท าให้กระทรวงการคลังเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.14/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ("ประกาศ สธ.14/2558") 

การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกองทุน และกระทรวงการคลัง หรือระหว่างกองทุน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามประกาศ ทน. 
1/2554 ประกาศ สธ. 14/2558 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.45/2561 เรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ("ประกาศ ทน.45/2561") และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส าหรับกระทรวงการคลังนั้น หาก
กระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน กระทรวงการคลังจะ
ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามประกาศ สธ.14/2558 อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงการคลังมิได้เป็นเจ้าของ เป็นผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานกับกองทุนตามที่ก าหนดในประกาศ ทน. 45/2561  กระทรวงการคลังก็จะสามารถเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
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ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้า
ร่วมพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการได้เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศ ทน. 45/2561 แล้ว 

นอกจากนี้ กองทุนจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจ าปีของกองทุน 

15. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 

16. ปัจจัยความเสี่ยง 

16.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบ และการบริหารจัดการกองทุน 

16.1.1 กองทุนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีการด าเนินงานที่สร้างรายได้  หรือทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนเอง นอกจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน  และสิทธิในรายได้ที่โอน
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สิทธิในรายได้ที่โอนจะเป็นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้าลงทุนครั้งแรก หลังจากที่สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้มีผล 

16.1.2 กองทุนต้องพึ่งพา กทพ. ในการด าเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก และการ
จัดเก็บ และการน าส่งรายได้ที่ โอนให้แก่กองทุนซึ่งรวมไปถึงการบ ารุงรักษาทางพิเศษ และ
ความสามารถในการให้บริการและการจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งกองทุนมีอ านาจควบคุมในเรื่องดังกล่าว
อย่างจ ากัด นอกจากนี้ จ านวนรายได้ที่โอนขึ้นอยู่กับรายได้ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษที่
กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับ กทพ. 
เช่น ขั้นตอนและการพิจารณาในการปรับอัตราค่าผ่านทาง การบริหารจัดการการจราจร และสภาพของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก   

16.1.3 หากกองทุนไม่สามารถได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินหรือสร้างกระแสรายได้แหล่งใหม่ อาจถือเป็นข้อจ ากัด
ที่มีนัยส าคัญส าหรับการด าเนินงาน และอาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตของกองทุน และอาจส่งผลให้ต้องเลิก
กองทุนเมื่อสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้หมดอายุลงหรือมีการเลิกสัญญา โดยมูลค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้ที่โอนที่เหลืออยู่ และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการให้สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากกองทุนไม่สามารถได้มาเพิ่มเติมซึง่
ทรัพย์สินหรือสร้างกระแสรายได้แหล่งใหม่ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ 

16.1.4 กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือรายได้ค่าผ่านทางในอนาคตที่ กทพ. ตกลงโอนให้แก่กองทุนตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากการโอนดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็น "การซื้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์" ตาม
กฎหมายไทย และรายได้ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้รายอื่น 

16.1.5 สมมติฐานใน “ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ” มีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ใน
ความเป็นจริง และขึ้นอยู่กับความเส่ียงและความไม่แน่นอนที่ส าคัญในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน 
กฎระเบียบ และการแข่งขัน  อีกทั้งผลการด าเนินการของกองทุนตามที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญจากการคาดหมายทั้งที่ได้แสดงไว้ในประมาณการไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 
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16.1.6 สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อ กทพ. หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ หรือกรณีที่ทรัพย์สินทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกโครงการใดเสียหาย
ทั้งหมดจากความผิดของ กทพ. มีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินทั้งหมดของ 
กทพ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการยึดหรือการบังคับคดี 

16.1.7 เนื่องจากกองทุนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กองทุนจึงมีผลการด าเนินงานในอดีตที่จ ากัด และข้อมูล
ทางการเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้ส าหรับประเมินกองทุนและประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนนั้นมีอยู่
อย่างจ ากัด 

16.1.8 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบความส าเร็จได้ 
และบริษัทจัดการสามารถตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สละสิทธิ หรือ
ให้ความยินยอมโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

16.1.9 บริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง และการท่ี
บริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน หรือ กทพ. ไม่สามารถด าเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเขา้
ลงทุนในรายได้ครั้งแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน 

16.1.10 กองทุนมีความเส่ียงบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในกรณีท่ี กทพ. ผิด
ข้อตกลงตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือในกรณีที่ถือเป็นการผิดข้อสัญญา หรือมีบาง
กรณีที่อาจไม่ถือว่า กทพ. ผิดหน้าที่ หรือผิดนัดตามสัญญา ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่กองทุนอาจ
ได้รับความเสียหาย แต่กองทุนไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือใช้
สิทธิตามกฎหมายเพื่อให้ กทพ. ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทุนได้ 

16.1.11 หากเกิดเหตุการณ์ที่ กทพ. โต้แย้ง หรือปฏิเสธความสมบูรณ์ หรือการมีผลใช้บังคับได้ของสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ หรือปฏิเสธว่าตนไม่ผูกพันตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรือมี
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพ หรือความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้มในอนาคตของกองทุน  

16.1.12 การปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับกับอัตราค่าผ่านทางในประเทศไทยจนสูงกว่าร้อยละ 10 
อาจจะลดจ านวนรายได้ที่โอน   

16.1.13 กองทุนอาจมีความเส่ียงในการช าระหนี้ หรือการขอสินเชื่อส าหรับหนี้เงินกู้ในอนาคต และอาจไม่สามารถ
หาเงินกู้ได้ในอนาคตบนเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอมรับได้ หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย 

16.1.14 สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องตอ่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีอยู่อยา่ง
จ ากัด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้ (ก) โครงการจัดการกองทุน และ (ข) สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ ากัดความรับผิดของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ใน
แต่ละกรณ ี

16.1.15 รายงานการประเมินมูลค่า และรายงานใด ๆ ท่ีอ้างอิง ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของ
กองทุนมิใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีทางธุรกิจของกองทุน และไม่ใช่การแสดงความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
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หรือโดยปริยายเกี่ยวกับราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะทางการเงินของกองทุนเมื่อมีการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินมูลค่าที่อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เริ่มแรกของกองทุน 

16.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินการทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก 

16.2.1. สิทธิในรายได้ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ
การจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ ที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. 

16.2.2. รายได้ในอนาคตที่กองทุนจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าผ่านทาง รวมทั้งการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก โดยการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรือการยกเว้น
การจัดเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. เช่น 
การที่ กทพ. ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทาง
พิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษ  และการประกาศ
อัตราค่าผ่านทางใหม่โดยกระทรวงคมนาคมในราชกิจจานุเบกษา 

16.2.3. หากผู้ใช้ทางเลือกใช้ถนนที่เป็นทางเลือกอื่น หรือรูปแบบการเดินทางอื่นที่เป็นทางเลือก ปริมาณ
การจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจลดลง 

16.2.4. หากรัฐบาล หรือ กทพ. (ในกรณีท่ีเป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือค าส่ังของรัฐบาล) ก่อสร้าง ขยาย 
หรือปรับปรุงถนน หรือทาง หรือระบบขนส่งอื่นซึ่งมีลักษณะการใช้งานและทิศทางการคมนาคมส่วน
หน่ึงส่วนใดที่มีลักษณะแข่งขันกบัทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก ปริมาณการจราจรของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

16.2.5. ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกอาจ
จ ากัดการเติบโตของปริมาณการจราจร 

16.2.6. ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณการจราจรของผู้
ประเมินปริมาณการจราจรโดยเป็นการค านวณความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตาม
โครงสร้างของทางพิเศษและยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต เช่น การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์บริเวณทางพิเศษและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษ 

16.2.7. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่ระบุในหนังสือชี้ชวนอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นความ
ไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญ 

16.2.8. เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอาจท าให้การใช้ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรกหยุดชะงัก 

16.2.9. การประกันภัยส าหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก อาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด 

16.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กทพ. 

16.3.1. รายได้ค่าผ่านทางอาจลดลงเนื่องจากการจัดเก็บเงินร่ัวไหลหรือเกิดความบกพร่องทางเทคนิค 

16.3.2. ต้นทุนการด าเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุนของ กทพ. อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจท าให้กระแสเงินสดของ กทพ. 
ลดลง และส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการบ ารุงรักษาทางพิเศษที่



 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                            เอกสารแนบ  2/25 

 

รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2) 

กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก รวมถึงการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
แนวโน้มในอนาคตของ กทพ. 

16.3.3. กทพ. อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะสามารถช าระหนี้ หรือเพื่อใช้บริหารสภาพ
คล่องอื่น ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ และเจ้าหน้ีรายอื่นของ กทพ. อาจใช้สิทธิเรียกร้องต่อ
รายได้ที่โอนจาก กทพ. ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน  

16.3.4. โครงการก่อสร้างที่ กทพ. ด าเนินการอาจมีความล่าช้าหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณที่เคยตั้งไว้ 
ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้ทางประสบกับปัญหาการจราจรคับคั่งท่ีเพิ่มมากขึ้นบนทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายได้ครั้งแรก และเปล่ียนไปใช้เส้นทางอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่
กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก และรายได้ที่โอนท่ีจัดเก็บได้ของกองทุน 

16.3.5. กทพ. มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับคดีความและการด าเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งหาก กทพ. ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการต่อสู้คดี กทพ. อาจมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการด าเนินคดี หรือ กทพ. อาจต้องใช้
ทรัพยากรและเวลาในการด าเนินงานตามปกติของฝ่ายบริหารมาใช้ในการต่อสู้คดี ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการน าส่งรายได้ที่โอนได้ 

16.3.6. กทพ. มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนสิทธิในรายได้ที่โอนภายใต้สัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ที่ กทพ. เข้าท ากับกองทุน ทั้งนี้ แม้ว่าศาลปกครองสูงสุดมีค าส่ังอันเป็นที่สุดยืน
ตามค าส่ังของศาลปกครองชั้นต้นให้ไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยยื่นค าฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการระดมทุนของ กทพ. 
ด้วยการเข้าท าสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้กับกองทุน และขอให้ยกเลิกการระดมทุนผ่านกองทุน 
แต่อาจมีกรณีที่บุคคลภายนอก และ/หรือเจ้าหนี้ของ กทพ. โต้แย้งและยื่นค าร้องที่เกี่ยวข้องอีกได้ 

16.3.7. การด าเนินงานของ กทพ. บางส่วนต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยี หาก กทพ. ไม่สามารถน าเทคโนโลยี
ดังกล่าวมาใช้งานได้เป็นผลส าเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร 

16.3.8. กทพ. ต้องพึ่งพาบุคลากรหลักและคณะกรรมการของ กทพ. การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานของ กทพ. 

16.3.9. คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และกองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

16.3.10. ทล. อาจยกเลิกการอนุญาตให้ กทพ. ใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของทางพิเศษบูรพาวิถี และ กทพ. อาจไม่ได้
รับชดเชยความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

16.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุน 

16.4.1. กองทุนและบริษัทจัดการไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ว่ากองทุนจะสามารถจ่ายเงินปันส่วน
แบ่งส าหรับหน่วยลงทุนได้ หรือสามารถรักษาระดับของเงินปันส่วนแบ่งให้อยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่งได้ 

16.4.2. ไม่เคยมีตลาดส าหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนมาก่อน 

 

16.4.3. ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ใน
ราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 
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16.4.4. กองทุนอาจต้องเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง หรือด าเนินการลดทุนหากกองทุนไม่สามารถ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

16.4.5. การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจ านวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนได้ 

16.4.6. กระทรวงการคลังซึ่งอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น อาจสามารถใช้สิทธิใน
ฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ ่

16.4.7. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

16.4.8. บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือโดย ก.ล.ต. เท่านั้น 

16.4.9. ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

16.4.10. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีส าหรับเงินปันผลที่
ได้รับจากกองทุนโดยผู้มีเงินได้จะต้องแสดงรายได้ดังกล่าว เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการและมี
การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน 

16.4.11. ความเส่ียงเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีที่หน่วยลงทุนไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ 

16.4.12. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนในอนาคตอาจมีจ ากัด 

14) การเลิกกองทนุ 

1. กรณีเลิกกองทนุ 

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุน 

1.1. เมื่อจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

1.2. เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการน าเงินไปลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน จนท าให้กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 2,000 ล้านบาท (ค านวณจากมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่วยลงทุน) 

1.3. เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการ
เพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลค่ารวมกันตามที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า 
1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน) ภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ี
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

1.4. เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. มีค าส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน 

1.5. เมื่อครบก าหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนอื่นใดตามที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 



 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                            เอกสารแนบ  2/27 

 

รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2) 

1.6. กองทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการลาออกจาก
การปฏิบัติหน้าที่โดยบริษัทจัดการ 

1.7. เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกกองทุน 

1.8. เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. มีค าส่ังเลิกกองทุนตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุข้อ 1.5 ข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันท าการ 

2. อ านาจของส านกังาน ก.ล.ต. ในการเลกิกองทนุ 

ส านักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากส านักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

15) การด าเนินการเมื่อมกีารเลิกกองทนุ 

เมื่อมีการเลิกกองทุน บริษัทจัดการหรือผู้ช าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทจัดการอาจท าหน้าที่ช าระบัญชีของกองทุนนั้นได้ หรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด
เป็นผู้ช าระบัญชีของกองทุนก็ได้ 

2. เมื่อแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้ง
ด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนนั้นให้แก่ผู้ช าระบัญชี
ภายใน 5 วันท าการ 

3. บริษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุน ณ วันเลิกกองทุน ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจาก
ผู้สอบบัญชีและรับรองโดยบริษัทจัดการเองให้แก่ผู้ช าระบัญชีภายใน 15 วันท าการ 

4. ผู้ช าระบัญชีจะจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนโดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้รับเป็นส าคัญ ช าระหนี้
ของกองทุน เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามที่บริษัทจัดการก าหนด
ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็น
เพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

5. เมื่อช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชียื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการช าระ
บัญชีต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

16) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

17) ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

18) นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

19) ผู้สอบบัญช ี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

20) รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ ส้ินสุดรอบปีบัญชี คือ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (ซึ่งเปล่ียนแปลงจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดิมคือ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) 
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โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการเปล่ียนแปลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2561 

21) นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล/ ผลตอบแทน 

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเมื่อกองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ  

1. เพื่อปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอในปีนั้น ๆ 
และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบบัญชีที่
มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่
ท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจ าเป็นดังกล่าว ท้ังนี้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

  “ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก าไรสุทธิของกองทุนที่ท าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) การหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน 

(ข) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

(ค) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในหนังสือชี้ชวน หรือทีบ่ริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ง) การหักด้วยเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทท่ีให้สิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดับแรก (ถ้ามี) 

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Loss) 
เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส ารองตามรายการตามข้อ (ข) (ค) และ (ง) ข้างต้นได้ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มี
ภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

2. ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้  

3. ในกรณีท่ียังมียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการค านวณก าไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์หรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุน ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีดังกล่าว ถือว่าบริษัทจัดการด าเนินการโดยได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน 

22) การก าหนดเวลาและวิธกีารจ่ายเงินปนัผล/ ผลตอบแทน 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วันนับแต่ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือรอบการ
จ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงิน
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ปันผลนั้น หากในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 บริษัทจัดการจะประกาศการจา่ยเงนิปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล
ที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี้ 

1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

2. ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 

3. ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์และตลาดหลักทรัพย์  

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน  หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน
นามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนของกองทุน โดยส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้บริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2559 และกองทุนได้จดทะเบียนทรัพย์สินเริ่มแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น ณ วันที่ของสรุปข้อสนเทศนี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนเ ป็น
ระยะเวลา 8 ปี 

23) วิธีการเพิ่ม/ลดเงนิกองทุน 

1. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

1.1. หลักเกณฑ์และวิธีการทั่วไป 

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ
จากส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนและได้รับช าระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องได้รับอนุมัติ
จากส านักงาน ก.ล.ต.  

(ก) ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

(ข) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุน หรือกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(ค) ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด คัดค้านการเพิ่มทุนดังกล่าว  

(ง) ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น เช่น การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่
ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนและได้รับช าระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
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หน่วยลงทุน  การเสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหน่วย
ลงทุนต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และจ านวนจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะท าให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศและ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมิได้เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่
วันท่ีได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครั้งหน่ึง 

1.2. มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน หากเป็น
การส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุนเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
สิทธิออกเสียง แต่หากเป็นกรณีการขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกประเภทท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด คัดค้านการเพิ่มทุนดังกล่าว 

1.3. การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ 

บริษัทจัดการต้องด าเนินการจัดให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี 

1.3.1 ในกรณีปกติ 

(ก) วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

(ข) จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(ค) เหตุผลที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาต่ ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่ ากว่าราคาตลาด (ถ้ามี) และ 

(ง) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Price Dilution) ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Control Dilution) และข้อมูลอื่นใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.3.2 นอกเหนือจากข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี
ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม  

(ก) ลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

(ข) หลักเกณฑ์การก าหนดราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว 



 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย                                                                                                            เอกสารแนบ  2/31 

 

รายงานประจ าปี 2563  (แบบ 56-REIT2) 

(ค) สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และสมมติฐานที่
ส าคัญในการประเมินค่า 

(ง) ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการประเมินค่าตาม
ข้อ (ค) 

(จ) สรุปสาระส าคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการด าเนินการและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(ฉ) การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา และ
จ านวนเงินที่จะกู้ยืม ทรัพย์สินที่จะน าไปเป็นหลักประกัน และล าดับสิทธิของเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
เปรียบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า 
การเปิดเผยข้อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้างต้นก่อนการเข้าท ารายการที่ได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนั้น โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือนัด
ประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อความจ าเป็นในการ
ไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นหมดไป บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่
ชักช้า 

1.4. ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ในการยื่นค าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้องแสดงได้ว่า
กองทุนมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งเป็นข้อก าหนดเดียวกันกับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการจัดตั้งกองทุน 
นอกจากนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนต่อประชาชนเป็น
การท่ัวไปเป็นครั้งแรกจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศ ทน. 45/2561 ด้วย โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งจัดส่งร่างรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติม ร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) ให้ส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณา 

(ข) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดย
จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตาม
ประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

การอนุมัติของส านักงาน ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นอันส้ินสุดลงเมื่อเกิดกรณีต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการมิได้เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนภายใน 1 ปีนับแต่
วันท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ข) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียง
พอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเช่นนี้ 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
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จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืน
เงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการต้อง
รับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึง
วันท่ีบริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อครบถ้วน 

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน บริษัทจัดการจะยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนเป็นหนังสือต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของ
กองทุน 

หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในหนังสือชี้ชวน และข้อก าหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในหนังสือชี้ชวน  

2. การลดทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระท าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้ 

2.1. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนท่ีได้มีการก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนอย่างชัดแจ้ง 

กรณีดังกล่าวให้รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน โดยวิธีการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลในคราวใด ๆ จาก
ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุน และ/หรือจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่
สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยให้บริษัทจัดการด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้
เปิดเผยเหตุดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ การลดทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามที่กล่าวมานี้ 
ให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไปได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละ
คราวอีกอย่างใด 

2.2. กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว 

2.3. กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ
กองทุน 

2.4. กองทุนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ปรากฏเหตุขัดข้อง
ในภายหลังอันท าให้ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ 

2.5. กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนที่เป็นกรณีตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ไม่จ าเป็นต้องได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่สามารถ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า 
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ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ านวนหน่วย
ลงทุน  และภายหลังการลดเงินทุน บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินคืนตามสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินท่ีเฉล่ียคืนดังกล่าวจากก าไรสะสมของกองทุน 

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

นอกจากนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนตามหนังสือชี้ชวน  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ 
(แล้วแต่กรณี) 

1. เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

2. จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดลงในแต่ละครั้ง 

3. ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริษัทจัดการจะต้องยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมจดทะเบียนของกองทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้ง
ของกองทุนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในรายงานประจ าปีของกองทุนด้วย 

24) ข้อจ ากัดในการโอน 

กองทุนไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแต่การโอนนั้นจะท าให้อัตราการถือ
หน่วยลงทุนขัดต่อข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ในกรณีที่ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายได้แก้ไข ส่ังการ เห็นชอบ หรือผ่อนผันเกี่ยวกับข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น 

24.1 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนสรุปได้ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนหลังจาก
นั้นของแต่ละบุคคล รวมถึงบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่  ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(2) อัตราการถือหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แกบุ่คคลใด ๆ  (รวมถึงบุคคลในกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน และจะด าเนินการให้
การถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของบุคคลใด ๆ (รวมถึงบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ยกเว้นกรณีต่อไปน้ี 

(ก) การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนให้แก่บุคคลต่อไปน้ี 
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(1) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(2) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(4) กองทุนประกันสังคม หรือ 

(5) นิติบุคคลที่ จั ดตั้ ง ขึ้ นตามกฎหมายไทย  ซึ่ ง ไม่ อยู่ ภายใต้บั งคับต้อง เ สีย 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(ข) การจัดสรรหน่ วยลงทุนให้บริษัทจัดจ าหน่ ายหน่วยลงทุนที่ รั บหน่ วยลงทุนตาม 
ข้ อ ผู กพั นภาย ใ ต้ สัญญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด ก า รก า ร จั ด จ า หน่ า ยหน่ ว ยล งทุ น โ ดยที่ 
บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนไว้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน ทั้งนี้ 
ในช่วงระยะเวลา 1 ปีดังกล่าว บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจ ากัดสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพนัธ์
กับผู้ที่จะจ าหน่ายจ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุน
จะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

(3) อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนต่างด้าวจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ  49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือควบคุมการถือหน่วยลงทุนของคน
ต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวไว้ส าหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุน ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ  

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ 

25) การออกและส่งมอบเอกสารสทิธิ 

หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน 
และ/หรือบริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้ โดยยื่นค าขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการ
ก าหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการก าหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่จ าเป็นและ
เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื้อแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้จองซื้อได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 

นายทะเบียนจะด าเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์) หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)) หรือฝากไว้กับนาย
ทะเบียน (โดยฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
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26) การค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธขิองกองทนุ 

1. การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ของนิยามค า
ว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริษัทจัดการจะค านวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการประเมินครั้ง
ล่าสุดซึ่งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินล่าสุด ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริษัทตามข้อ (จ) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” นั้น หากหุ้นดังกล่าวมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินของ
บริษัทตามข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด้วยวิธีการข้างต้นโดยอนุโลม โดยค านึงถึงภาระภาษีของ
บริษัทท่ีออกหุ้นและปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทดังกล่าว  

ส่วนการค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทจัดการจะค านวณตามราคาที่
ก าหนดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดราคาทรัพย์สินของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (Association of Investment 
Management Companies - AIMC) หรือตามราคาที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล หากหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไม่รองรับการก าหนดราคาของทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนเข้าลงทุน กล่าวคือ ราคาซื้อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เว้นแต่จะมีการประเมินค่าใหม่ใน
ระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ 

บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(ข) ค านวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้บริษัทจัดการน า
ผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ 
และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ 
ประกาศเป็นการค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการก าหนด
มูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว 

2. การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 
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บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นรายไตรมาส
ภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินไตรมาส ทั้งนี้ มูลค่าที่ค านวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองว่าการค านวณดังกล่าวได้
กระท าตามกฎหมายหลักทรัพย์  

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและส านักงานใหญ่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งทรัพย์สินของกองทุน 

ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เป็นการ
ค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุดเป็นฐานในการก าหนด
มูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว 

27) หลักเกณฑ์และวิธกีารด าเนนิการในกรณทีี่มูลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง 

ในกรณีท่ีมูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและได้มกีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแล้ว หากการไม่ถกูต้องดังกล่าวมมีูลค่าน้อย
กว่าหน่ึงสตางค์ หรือคดิเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละศูนยจ์ุดห้าของมูลค่าหรือราคาที่ถกูต้อง  ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไมถู่กต้องภายในเจด็วันท าการนับแต่วันท่ีพบว่ามูลคา่
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญดงัต่อไปนี้ 

(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้อง 

(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง 

(ค) สาเหตุที่ท าให้มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมใิห้มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง ในกรณีท่ีความไม่ถกูต้องมิได้มีสาเหตุ
มาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

2. ในกรณีท่ีสาเหตุที่ท าให้มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมีผลต่อเนื่องถงึการค านวณมูลคา่หรือราคาหน่วย
ลงทุนครั้งต่อไป ให้บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้แตว่ันท่ีพบวา่มูลคา่หรือราคาไม่
ถูกต้อง 

ในกรณีท่ีมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและไดม้ีการประกาศมูลค่าดงักลา่วไปแล้ว หากการไม่ถูกต้องดังกลา่ว
มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งสตางคข์ึ้นไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละศูนยจ์ุดห้าของมูลคา่หรือราคาที่ถกูตอ้ง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1. ค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบวา่มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที่มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 

2. ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้องนั้นมีมูลคา่และคิดเป็นอัตราดังกล่าว 

(ก) จัดท ารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จส้ินภายในวันท าการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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(ข) รายงานตาม (ก) ใหม้ีสาระส าคญัตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1 ขา้งตน้โดยอนุโลม 

(ค) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก) 

28) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

1. สิทธิในการได้รับเงินปันผล 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลมี
สิทธิท่ีจะได้รับการจดัสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธกีารท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ จะไม่มี
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหนว่ยลงทุนท่ีถือเกินกวา่อัตราที่ก าหนดนั้น ท้ังนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดย
ถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว ในระหวา่งที่บริษัทจัดการยงัมิได้ด าเนินการดังกลา่ว บริษัท
จัดการจะจดัท าบัญชีและแยกเงนิท่ีไม่อาจจา่ยเป็นเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากบัญชีและทรัพยสิ์นของกองทุน โดยไม่น ามา
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนกวา่จะมกีารเลิกกองทุน 

2. สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะต้องจัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเพียงพอต่อการ
พิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องลงมติดังกล่าว 
ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่องดังกล่าว โดยแสดงไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (แล้วแต่กรณี) 

3. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชีที่
ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบัญชี ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน โดยจะด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ช าระภาระหนี้สิน และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

4. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหนว่ยลงทุนได้ แต่ทัง้นี้จะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุน 
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