ที่ บลจ. TFF 002/2564
เรื่อง

วันที่ 20 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจาปี 2563 สาหรับผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย ประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE
3. งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
4. การจ่ายเงินปั นผลในรอบปี บญ
ั ชี สาหรับรอบปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
5. ประวัติและประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจารอบปี บญ
ั ชี 2564
6. แบบฟอร์มสาหรับส่งคาถาม
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
(“กองทุนรวม”) ได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูล ของกองทุนรวม
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563 ตามรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มี
การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและกาหนดระยะเวลา
เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ โดยจะจัดทาสรุปประเด็นสาคัญของข้อมูลและข้อ
สงสัยเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ตามแนวทางการดาเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 23/2563 เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ท่จี ดั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2563
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
รายละเอียดเป็ นไปตามข้อมูลที่บริษัทจัดการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2563 และ
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2563 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 นัน้
ในการนี ้ บริษัทจัดการขอนาส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจาปี 2563 สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน แทนการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563 (“รายงานข้อมูล”) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประจาปี 2562
บริษัทจัดการได้จัดทารายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ และได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประจาปี 2562 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นัน้ ได้บนั ทึกไว้ถกู ต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
รายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
บริษัทจัดการได้ทาสรุ ปการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญสาหรับปี 2563 และแนวทางการจัดการกองทุน
รวมในอนาคต ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1.

การจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุน รวมลงทุนครัง้ แรก ได้แก่ การลงทุนในสิทธิในรายได้ท่ีเกิดขึน้ จาก
เส้นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรก ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) จะเป็ นผูท้ าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management)
ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. บริหารจัดการและดาเนินการ
ให้บริการ รวมทัง้ จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และ
สิ่งก่อสร้างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนใน
รายได้ครัง้ แรกตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานของ กทพ.
ทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทัง้ สิน้ 83.2 กิโลเมตร
ประกอบด้วย
(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้านตะวันออก
บริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทาง
ยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวันออก
ข้ามแม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
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ทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรกมีปริมาณการจราจรรวมโดยเฉลี่ย 388,324 คันต่อวัน สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 402,495 คันต่อวัน สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
347,268 คันต่อวัน สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยแยกปริมาณจราจรตามสายทางพิเศษที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรก ดังนี ้
ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัช (คันต่อวัน)
สาหรับปี สิน้ สุด 30 กันยายน
2560
2561
2562
รถยนต์ 4 ล้อ
รถยนต์ 6 -10 ล้อ
รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ
รวม

218,997
2,538
390
221,925

228,895
2,636
456
231,987

238,238
2,720
483
241,441

ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษบูรพาวิถี (คันต่อวัน)
สาหรับปี สิน้ สุด 30 กันยายน
หน่วย:คันต่อวัน
2560
2561
2562
รถยนต์ 4 ล้อ
139,963
148,451
152,997
รถยนต์ 6 - 10ล้อ
6,350
6,623
6,727
รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ
1,226
1,263
1,330
รวม
147,539
156,337
161,054

2563
208,231
2,061
426
210,718

2563
130,209
5,221
1,120
136,550

สาหรับปี 2563 การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก
และกระทบต่อการเดินทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจากการออกข้อกาหนดและมาตรการต่าง ๆ ตามพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 กทพ. ได้จากัดการให้บริการสาหรับรถยนต์ท่วั ไปบนทางพิเศษทุกด่าน
ทุกสายทาง ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น ของวันรุง่ ขึน้ ตัง้ แต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึง 14 มิถนุ ายน 2563
การบารุ งรักษาทางพิเศษทีก่ องทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้
กทพ. มีหน้าที่ดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่งรวมถึงการดาเนินการบารุงรักษา
เชิ ง ป้อ งกัน (Preventive Maintenance) และการบ ารุ ง รัก ษาเชิ ง แก้ไ ข (Corrective Maintenance) ส าหรับ ทางพิ เศษที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ เพื่อให้ทางพิเศษมีความคุม้ ค่า สะดวก และเพื่อให้ผใู้ ช้ทางมีความปลอดภัยในการใช้บริการ
ทางพิเศษ โดยทั่วไป การบารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) นัน้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและอุปกรณ์ของทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ ในขณะที่
การบารุ งรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) มักจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึน้ บนโครงสร้าง
และอุปกรณ์ของทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้
กทพ. มีการดาเนินการด้านบารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ตามรอบระยะเวลาเป็ นรายเดือน
โดยมักจะทาการบารุงรักษาทางพิเศษในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. จนถึง 4.00 น. เพื่อให้มีผลกระทบต่อความคล่องตัว
ของปริมาณการจราจรน้อยที่สดุ ในระหว่างการบารุงรักษาทางพิเศษและโครงสร้างทางพิเศษ กทพ. จะจัดให้มีช่องทางเดิน
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รถอย่างน้อย 1 ช่องเปิ ดให้บริการเพื่อรองรับการจราจร จึงทาให้ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ยังไม่มีทาง
พิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้สายทางใดที่ปิดการดาเนินการทัง้ หมดเนื่องจากการงานบารุงรักษา
โดยในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 กทพ. ได้ดาเนินงานด้านการบารุงรักษาที่สาคัญ ได้แก่
การบารุงรักษาทางพิเศษฉลองรัชที่สาคัญ
(1) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าสายทาง / อาคาร เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(2) การเปลี่ยนช่องเปิ ดจราจรสวนทาง (Reversible Lane)
(3) การปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช
(4) การซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
(5) การซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์จดั เก็บค่าผ่านทาง
การบารุงรักษาทางพิเศษบูรพาวิถีท่สี าคัญ
(1) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสารอง UPS อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และระบบจ่ายไฟฟ้า
(2) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
(3) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์สารองข้อมูล (San Storage)
(4) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(5) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์จดั เก็บค่าผ่านทาง
การบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษทีก่ องทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้
กทพ. มีแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัย ซึ่งกาหนดขัน้ ตอนต่าง ๆ
สาหรับบุคลากรของ กทพ. ในกรณีท่ีเกิดอุบตั ิเหตุ (ทัง้ ที่รา้ ยแรงหรือไม่รา้ ยแรง) เพลิงไหม้ ภัยพิบตั ิ วินาศกรรม และ/หรือ
การชุมนุมประท้วง นอกจากนี ้ พนักงานของ กทพ. ที่เกี่ยวข้องจะต้องฝึ กซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้
เหล่านีด้ ว้ ย โดยปกติแล้ว กทพ. บริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนถนนโดยใช้กลไกดังต่อไปนี ้ ซึ่งในส่วนของ
การปฏิบตั ิงานนัน้ จะมีการดาเนินการตลอด 24 ชั่วโมง
(ก) ศูนย์ควบคุม
กทพ. มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษสาหรับทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้แต่ละสายทาง เมื่อมีเหตุ
จาเป็ น เจ้าหน้าที่ของ กทพ.ที่ประจาอยู่ท่ีศนู ย์ควบคุมทางพิเศษจะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงาน
การสื่อสารระหว่างผูใ้ ช้ทางและหน่วยกูภ้ ยั ฉุกเฉินและตารวจจราจร
(ข) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและกล้องตรวจจับความเร็ว
กทพ. มีการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดบนทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ ตลอดแนวเส้นทาง
ทาให้ กทพ. สามารถสังเกตสภาพการจราจรทัง้ บริเวณสายทางและหน้าด่าน นอกจากนี ้ ยังมีการติดตัง้ กล้อง
ตรวจจับความเร็วตลอดแนวเส้นทางของทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้
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สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถี ได้มีระบบแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) และกล้องตรวจจับความเร็ว
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้ทางพิเศษและลดการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษ และเพื่อดาเนินการทาง
กฎหมายกับผูฝ้ ่ าฝื นใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากกล้องตรวจจับความเร็ว
ไปใช้ในการประเมินผล และวางแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนทางพิเศษ
(ค) การจัดการจราจรและการกูภ้ ยั
กทพ. มีรถที่ใช้ในการจัดการจราจรและการกูภ้ ยั สาหรับทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ โดยทั่วไป
รถที่ใช้ในการจัดการจราจรและการกูภ้ ยั เหล่านีม้ กั จะประจาอยู่ท่ีอาคารด่านและจุดที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครัง้
ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรของ กทพ. จะเป็ นผูห้ ยุดหรือบริหารจัดการการจราจร
ตามความเหมาะสม
(ง) การติดตัง้ โทรศัพท์ฉกุ เฉิน
กทพ. มีการติดตัง้ โทรศัพท์ฉกุ เฉินบนทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ ตลอดแนวเส้นทาง ในกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุหรือรถเสีย ผูใ้ ช้ทางอาจสื่อสารกับศูนย์ควบคุมทางพิเศษของ กทพ. โดยใช้โทรศัพท์ฉกุ เฉินได้
(จ) ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign หรือ “VMS”)
กทพ. ได้ติดตัง้ ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความตลอดแนวสายทางพิเศษบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ผใู้ ช้ทางได้รบั
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร เพื่อให้ผใู้ ช้ทางเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นในกรณีท่ีมีการจราจรหนาแน่น
นอกจากนี ้ ยังมีการติดตัง้ ป้ายสัญญาณจราจร (Matrix Sign) เพื่อเตือนผูใ้ ช้ทางให้ขบั รถด้วยความระมัดระวัง
และเพื่อแจ้งทิศทางการจราจร
(ฉ) ป้ายจราจรอัจฉริยะ
กทพ. ติดตัง้ ป้ายจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ช้ทางเกี่ยวกับประมาณการเวลาที่
จะถึงจุดหมายปลายทาง และระบบแสดงสภาพการจราจรแบบเส้นสีเพื่อให้ผใู้ ช้ทางทราบถึงระดับความ
หนาแน่นของปริมาณการจราจร
(ช) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
กทพ. ได้ออกระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้ทางพิเศษ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการจราจร
ในทางพิเศษ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษเรื่องการห้ามรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายเดินรถในทางพิเศษ
เป็ นต้น
2.

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
การบารุ งรักษาทางพิเศษ

กทพ. มีอานาจหน้าที่กระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการบารุงและรักษาทางพิเศษ และการดาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ โดย กทพ. จะจัดสรรเงินงบประมาณ
การบารุงรักษาไว้สาหรับงานด้านการซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุง เป็ นประจาทุกปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท
คือ
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(1) โครงสร้างทางพิเศษ เช่น สะพาน และไหล่ทาง พืน้ ผิวถนน ระบบระบายนา้ และการติดตัง้ มาตรการด้าน
ความปลอดภัย รวมทัง้ แนวกันเสียง
(2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษ
(3) ระบบไฟฟ้า
(4) อาคาร (เช่นอาคารที่อยู่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง)
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี ช่วง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 กทพ. ได้จดั สรรเงินงบประมาณในเรื่องดังกล่าว
ไว้ตามมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาปี งบประมาณ 2564 ตามการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
29 กันยายน 2563
แผนการบารุงรักษาทางพิเศษฉลองรัชสาหรับปี งบประมาณ 2564
(1) การซือ้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 600 Kva
(2) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้
(3) การปรับปรุงผิวจราจร
(4) การปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติ
(5) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง
(6) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์ทางพิเศษ
(7) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
(8) การปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)
แผนการบารุงรักษาทางพิเศษบูรพาวิถีสาหรับปี งบประมาณ 2564
(1) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสารอง
(2) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(3) การปรับปรุงผิวจราจร
(4) การปรับปรุงป้ายเตือนทางโค้ง
(5) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง
(6) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
(7) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
(8) การเปลี่ยนตูจ้ ่ายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใน
(9) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
(10) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
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ระบบการจัดเก็บเงินค่าผ่านทาง
ทางพิเศษฉลองรัช
กทพ. มีแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางรู ปแบบใหม่ ซึ่งเป็ นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (รวค.) ในการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ในรู ปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผูป้ ระกอบการ
เพื่อศึกษาพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single
Platform System) ทัง้ ในด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ และกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับที่เกี่ยวข้องของ
แต่ละฝ่ าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าผ่านทางและอานวยความสะดวกให้ประชาชน
สาหรับการดาเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ของ กทพ. จะเริ่มทดลองใช้ท่ที าง
พิเศษฉลองรัชก่อน โดย กทพ. เลือกด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชจานวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ
ด่านเก็บค่าผ่านทางสุขาภิบาล 5-1 และด่านเก็บค่าผ่านทางสุขาภิบาล 5-2 มาดาเนินการ ซึ่งด่านเก็บค่าผ่านทางดังกล่าว
เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ของกรมทางหลวง ซึ่งจะทดลองระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้
(M-Flow) ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 1 ด่านเก็บ -ค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2 ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางทับช้าง 1 และด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 2 โดยตามแผนการดาเนินงานของ กทพ. จะเปิ ดทดลองใช้ระบบ
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564
การชาระค่าผ่านทางของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) จะเป็ นระบบชาระเงินแบบ
ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง (Post Paid) แบ่งเป็ น 2 กรณีคือ กรณีเป็ นสมาชิก (Member) และกรณีไม่เป็ นสมาชิก (Non-Member) ใน
ส่วนของการบริหารจัดการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ของ กทพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาแนว
ทางเลือกในการดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
ทางพิเศษบูรพาวิถี
ดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีทั้งสาย โดยการนาระบบตรวจจับป้ายทะเบียน
อัตโนมัติ (License Plate Recognition : LPR) มาใช้งานแทนระบบปั จจุบนั
การจัดการจราจรและการกู้ภยั
ทางพิเศษฉลองรัช
1. การติดตัง้ ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System)
โดยแบ่งเป็ น
1.1 ระบบการควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติ
1.2 ระบบตรวจจับความเร็ว เพื่อแสดงให้ผใู้ ช้ทางทราบว่ามีการขับขี่เร็วกว่าที่กาหนดผ่านป้าย VMS
1.3 ระบบตรวจจับการเปลี่ยนช่องจราจรในพืน้ ที่หา้ มเปลี่ยน (เส้นทึบ) พร้อมอ่านป้ายทะเบียน
2. ระบบตรวจจับรถยนต์ว่งิ ในไหล่ทางซ้าย (ช่องฉุกเฉิน)
ทางพิเศษบูรพาวิถี
1. ระบบตรวจจับรถยนต์ว่งิ ในไหล่ทางซ้าย (ช่องฉุกเฉิน)
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และแนวทาง
การจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และ
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
วาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัทจัดการได้สรุปผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ซึง่ ปรากฎในรายงานประจาปี 2563 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
สาหรับปี สิน้ สุด
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
บาท ร้อยละ
บาท
ร้อยละ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและ
1,909,029,983
99.57
2,042,182,008
99.42
รับโอนสิทธิในรายได้
รายได้ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื
8,179,193
0.43
11,822,228
0.58
รวมรายได้
1,917,209,176
100.00
2,054,004,236
100
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
46,354,005
2.42
36,985,557
1.80
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
7,532,526
0.39
6,495,598
0.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
4,605,050
0.24
5,585,458
0.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
2,335,629
0.12
2,248,305
0.11
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
294,669,715
15.37
271,321,568
13.21
ลงทุนรอการตัดบัญชีตดั จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
36,352,437
1.90
31,172,076
1.50
รวมค่าใช้จ่าย
391,849,362
20.44
353,808,562
17.23
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
1,525,359,814
79.56
1,700,195,674
82.77
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
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ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดาเนินงานของกองทุน รวมประจาปี
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
วาระที่ 4 รับทราบงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัทจัดการได้จดั ทางบการเงินของกองทุนรวมประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญ าตแล้ว ซึ่งปรากฏในงบการเงินของ
กองทุนรวม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
หน่วย : บาท

งบดุล (ณ วันที่ 30 กันยายน)
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ตามมูลค่า
ยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อ่นื
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาท)
งบกาไรขาดทุน (สาหรับปี สิน้ สุด 30 กันยายน)
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด (สาหรับปี สิน้ สุด 30 กันยายน)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

ประจาปี สาหรับรอบ ประจาปี สาหรับรอบ
ปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 ปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2563
กันยายน 2562
52,907,000,000

53,166,000,000

379,570,959
90,778,291
334,085,160
53,708,434,414
12,318,047
53,696,116,367
11.7497

482,802,910
54,182,360
642,883,225
54,345,868,495
14,718,653
54,331,149,842
11.8886

1,917,209,176
391,849,362
1,525,359,814
(259,205,231)
1,266,534,037

2,054,004,236
353,808,562
1,700,195,674
8,355,983,344
10,054,220,091

1,938,163,443
(1,901,567,512)
54,182,360
90,778,291

(42,458,838,990)
42,391,031,169
118,990,181
54,182,360
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบงบการเงินของกองทุนรวมประจาปี สาหรับรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบงบการเงิน ของกองทุนรวมประจาปี สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนในรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กองทุนรวมมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนรวมมีกาไร
สะสม เพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วและในกรณีท่ีกองทุนรวม
มีกาไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
กองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลจานวน 4 ครัง้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ หน่วยละ 0.3980 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม 1,818.86 ล้านบาท
โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
กองทุนรวมไม่มีการประกาศลดทุน
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดงั นี ้
ครั้ง ผลการดาเนินงานงวด
เงินปั นผล (บาท)
เงินคืนทุน (บาท) วันจ่ายเงิน
ที่
ปั นผล
จานวนเงิน ต่อหน่วย จานวนเงิน ต่อหน่วย
1
1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62
531,491,000 0.1163
16 มี.ค.63
2
1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 471,624,000 0.1032
16 มิ.ย.63
3
1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย.63 352,347,000 0.0771
16 ก.ย.63
4
1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63
463,398,000 0.1014
21 ธ.ค.63
รวม
1,818,860,000 0.3980
ความเห็นของบริษัทจัดการ
การจ่ายเงินปั นผลข้างต้นได้ดาเนินการถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
รวม บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนในช่วงรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2563
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนในรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจารอบ
ปี บัญชี 2564 (ช่วง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจา
รอบปี บญ
ั ชี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผูส้ อบบัญชีท่ี
ได้รบั อนุญาตให้สอบบัญชีในตลาดทุนตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี ้
1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7138
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659
ในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีทงั้ หมดข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด รับที่จะจัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตรายอื่นของบริษัทเพื่อทาหน้าที่ แทน ทัง้ นี ้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชีของ
กองทุนรวม ประจารอบปี บญ
ั ชี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามรายชื่อข้างต้น ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม เป็ น
ระยะเวลารวม 5 ปี (ตัง้ แต่ปี 2559)
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจารอบปี บญ
ั ชี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
จานวน 1,530,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ตามที่เกิดขึน้ จริงและภาษีมลู ค่าเพิ่ม (หากมี))
เปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2564 และรอบปี บญ
ั ชี 2563

สอบทานรายไตรมาส
ตรวจสอบรายปี
ตรวจสอบรายได้คา่ ผ่านทาง
รวม

รอบปี บญ
ั ชี 2564
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564
480,000
700,000
350,000
1,530,000

รอบปี บญ
ั ชี 2563
1 ตุลาคม 2562 ถึง
30 กันยายน 2563
480,000
700,000
350,000
1,530,000

เปลี่ยนแปลง

0%
0%
0%
0%

ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี ประจารอบปี บญ
ั ชี 2564 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564) ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการ เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทุน
รวม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้าที่
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ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่าผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 39/2553 เรื่องการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้นาส่งรายงานข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ตามรายชื่อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 8 มกราคม 2564 พร้อมนี ้ บริษัทจัดการได้แนบรายงาน
ประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนท่านใดประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจาปี 2563 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ชัน้ 22
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-2000 และ/หรือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-6100
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งคาถามโดยใช้แบบฟอร์มสาหรับส่งคาถาม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัทจัดการ พร้อมระบุ
ชื่อ-นามสกุล และระบุช่ือ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1. ทางไปรษณีย ์ :
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2. ทาง Website กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย:
www.tffif.com
3. ทาง E– mail :
tffifagm@mfcfund.com หรือ tffif@ktam.co.th
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกลั่นกรองคาถามในเบือ้ งต้น และจะดาเนินการจัดทาสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถาม
และคาตอบเพื่อให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนรับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเวปไซต์ข องบริ ษั ท จัด การ www.mfcfund.com และ www.ktam.co.th และเวปไซต์ก องทุน รวม www.tffif.com
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการปิ ดรับคาถามและข้อสอบถามเพิ่มเติมนัน้

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช มิคะเสน)

(นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
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