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ที่ บลจ. TFF 002/2564             วนัที่ 20 มกราคม 2564 

เรื่อง รายงานขอ้มลูของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจ าปี 2563 ส าหรบัผูถื้อ

หน่วยลงทนุ แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2563  

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย ประจ าปี 2562  

2.  รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE 
3. งบการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
4.  การจ่ายเงินปันผลในรอบปีบญัชี ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
5.  ประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ ารอบปีบญัชี 2564 
6. แบบฟอรม์ส าหรบัสง่ค าถาม 

 

 ตามที่บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) 
(“กองทุนรวม”) ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบว่า บริษัทจดัการเห็นสมควรใหมี้การจดัส่งรายงานขอ้มลูของกองทนุรวม
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2563 ตามรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดมี้
การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 8 มกราคม 2564 รวมถึงจดัใหมี้ช่องทางการสื่อสารและก าหนดระยะเวลา
เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูหรือขอ้สงสยัเพิ่มเติมได ้โดยจะจดัท าสรุปประเด็นส าคญัของขอ้มลูและขอ้
สงสยัเพื่อเผยแพรผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป ตามแนวทางการด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 23/2563 เรื่อง การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 
ของผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
รายละเอียดเป็นไปตามขอ้มลูที่บรษิัทจดัการเผยแพรผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
ยกเลิกการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2563 และ
การจดัส่งรายงานขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2563 ลงวนัที่ 4 มกราคม 2564 นัน้ 

  ในการนี ้บริษัทจดัการขอน าส่งรายงานขอ้มลูของกองทนุรวม ประจ าปี 2563 ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ แทนการ
จดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2563 (“รายงานขอ้มลู”) และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรายงานใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 

บริษัทจัดการไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 27 มกราคม 2563 และไดน้ าสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวแก่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั ตามเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักล่าวในเว็ปไซตข์อง
บริษัทจดัการ และไดแ้นบส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 ดงัปรากฏในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบรายงานการประชมุดงักล่าว 

ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 27 มกราคม 2563 นัน้ ไดบ้นัทึกไวถ้กูตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควร
รายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน 
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2562 

วาระที ่2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

 บริษัทจดัการไดท้ าสรุปการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญัส าหรบัปี 2563 และแนวทางการจดัการกองทุน
รวมในอนาคต ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1.      การจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทุนรวมลงทุนครัง้แรก ไดแ้ก่ การลงทุนในสิทธิในรายได้ที่เกิดขึน้จาก
เสน้ทางในปัจจบุนัของทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้แรก ไดแ้ก่ ทางพิเศษฉลองรชั และทางพิเศษบูรพาวิถี 
ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) จะเป็นผูท้  าหนา้ที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) 
ตามที่กฎหมายก าหนด และตามขอ้ตกลงในสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได ้โดย กทพ. บริหารจดัการและด าเนินการ
ใหบ้ริการ รวมทัง้จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และด าเนินการบ ารุงรกัษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และ
สิ่งก่อสรา้งถาวรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือใชป้ระโยชนใ์นทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุใน
รายไดค้รัง้แรกตามที่กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานของ กทพ.  

ทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้แรกจ านวน 2 สายทางครอบคลมุระยะทางรวมทัง้สิน้ 83.2 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ย 

(ก) ทางพิเศษฉลองรชั ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เช่ือมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัออก
บรเิวณจตโุชติ เขา้กบัทางพิเศษเฉลิมมหานครบรเิวณอาจณรงค ์และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค ์และ 

(ข)  ทางพิเศษบรูพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึง่เป็นหนึ่งในทางยกระดบัที่มีการจดัเก็บคา่ผ่านทางที่มีระยะทาง
ยาวที่สดุในประเทศไทยและมีจดุเริ่มตน้จากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบรเิวณบางนาไปทางทิศตะวนัออก
ขา้มแม่น า้บางปะกง สิน้สดุที่จงัหวดัชลบรุ ี 
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ทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้แรกมีปรมิาณการจราจรรวมโดยเฉลี่ย 388,324 คนัตอ่วนั ส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 402,495 คนัต่อวนั ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 
347,268 คนัต่อวนั ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 โดยแยกปริมาณจราจรตามสายทางพิเศษที่กองทนุ
รวมเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้แรก ดงันี ้

     ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียต่อวันบนทางพเิศษฉลองรัช (คันต่อวัน) 
                                          ส าหรับปีสิน้สุด 30 กันยายน  

 2560 2561 2562 2563 

รถยนต ์4 ลอ้ 218,997 228,895 238,238 208,231 
รถยนต ์6 -10 ลอ้ 2,538 2,636 2,720 2,061 
รถยนตม์ากกวา่ 10 ลอ้ 390 456 483 426 

รวม 221,925 231,987 241,441 210,718 
 

ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียต่อวันบนทางพเิศษบูรพาวิถ ี(คันต่อวัน) 
  ส าหรับปีสิน้สุด 30 กันยายน 

 

 

 

 

ส าหรบัปี 2563 การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส้่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก
และกระทบต่อการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศจากการออกขอ้ก าหนดและมาตรการต่าง  ๆ ตามพระราชก าหนด 
การบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 กทพ. ไดจ้ ากดัการใหบ้รกิารส าหรบัรถยนตท์ั่วไปบนทางพิเศษทกุด่าน 
ทกุสายทาง ระหวา่งเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น ของวนัรุง่ขึน้ ตัง้แตค่ืนวนัที่ 3 เมษายน 2563 ถึง 14 มิถนุายน 2563  

การบ ารุงรักษาทางพเิศษทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ 

 กทพ. มีหนา้ที่ด  าเนินการต่าง ๆ ตามสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได ้ซึ่งรวมถึงการด าเนินการบ ารุงรกัษา
เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ส าหรับทางพิเศษที่
กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้เพื่อใหท้างพิเศษมีความคุม้ค่า สะดวก และเพื่อใหผู้ใ้ชท้างมีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ
ทางพิเศษ โดยทั่วไป การบ ารุงรกัษาทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดเ้ชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) นัน้
มีวตัถุประสงคเ์พื่อยืดอายุการใชง้านของโครงสรา้งและอุปกรณข์องทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายได ้ในขณะที่
การบ ารุงรกัษาเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) มกัจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขความเสียหายที่เกิดขึน้บนโครงสรา้ง
และอปุกรณข์องทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้ 

กทพ. มีการด าเนินการดา้นบ ารุงรกัษาทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดต้ามรอบระยะเวลาเป็นรายเดือน 
โดยมกัจะท าการบ ารุงรกัษาทางพิเศษในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. จนถึง 4.00 น. เพื่อใหมี้ผลกระทบต่อความคล่องตวั
ของปรมิาณการจราจรนอ้ยที่สดุ ในระหวา่งการบ ารุงรกัษาทางพิเศษและโครงสรา้งทางพิเศษ กทพ. จะจดัใหมี้ช่องทางเดิน

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

รวม 147,539 156,337 161,054 136,550 

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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รถอย่างนอ้ย 1 ช่องเปิดใหบ้ริการเพื่อรองรบัการจราจร จึงท าใหใ้นรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ยงัไม่มีทาง
พิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดส้ายทางใดที่ปิดการด าเนินการทัง้หมดเน่ืองจากการงานบ ารุงรกัษา 

โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 กทพ. ไดด้  าเนินงานดา้นการบ ารุงรกัษาที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

  การบ ารุงรกัษาทางพิเศษฉลองรชัที่ส  าคญั 

(1) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าสายทาง / อาคาร เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้

(2) การเปลี่ยนช่องเปิดจราจรสวนทาง (Reversible Lane) 

(3) การปรบัปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรชั 

(4) การซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอาคารศนูยค์วบคมุ และอาคารด่านเก็บคา่ผ่านทาง 

(5) การซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอปุกรณจ์ดัเก็บคา่ผ่านทาง 

  การบ ารุงรกัษาทางพิเศษบรูพาวิถีที่ส  าคญั 

(1) การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง UPS อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
และระบบจ่ายไฟฟ้า 

(2) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอาคารศนูยค์วบคมุ และอาคารด่านเก็บคา่ผ่านทาง  

(3) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณส์ ารองขอ้มลู (San Storage) 

(4) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้

(5) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณจ์ดัเก็บคา่ผ่านทาง  

การบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภยับนทางพเิศษทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ 

กทพ. มีแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการการจราจรและความปลอดภยั ซึ่งก าหนดขัน้ตอนต่าง ๆ 
ส าหรบับุคลากรของ กทพ. ในกรณีที่เกิดอุบตัิเหต ุ(ทัง้ที่รา้ยแรงหรือไม่รา้ยแรง) เพลิงไหม ้ภยัพิบตัิ วินาศกรรม และ/หรือ
การชมุนมุประทว้ง นอกจากนี ้พนกังานของ กทพ. ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งฝึกซอ้มเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัเหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้
เหล่านีด้ว้ย โดยปกติแลว้ กทพ. บรหิารจดัการการจราจรและความปลอดภยับนถนนโดยใชก้ลไกดงัต่อไปนี ้ซึ่งในส่วนของ
การปฏิบตัิงานนัน้ จะมีการด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง 

(ก) ศนูยค์วบคมุ  

กทพ. มีศูนยค์วบคุมทางพิเศษส าหรบัทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายไดแ้ต่ละสายทาง เม่ือมีเหตุ
จ าเป็น เจา้หนา้ที่ของ กทพ.ที่ประจ าอยู่ที่ศนูยค์วบคมุทางพิเศษจะท าหนา้ที่เป็นศนูยก์ลางในการประสานงาน
การสื่อสารระหวา่งผูใ้ชท้างและหน่วยกูภ้ยัฉกุเฉินและต ารวจจราจร   

(ข) กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและกลอ้งตรวจจบัความเรว็  

กทพ. มีการติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดบนทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทุนในรายได ้ตลอดแนวเสน้ทาง 
ท าให ้กทพ. สามารถสงัเกตสภาพการจราจรทัง้บริเวณสายทางและหนา้ด่าน นอกจากนี ้ยงัมีการติดตัง้กลอ้ง
ตรวจจบัความเรว็ตลอดแนวเสน้ทางของทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้ 
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ส าหรบัทางพิเศษบูรพาวิถี ไดมี้ระบบแจง้เตือนความเร็ว (Your Speed Sign) และกลอ้งตรวจจบัความเร็ว 
เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชท้างพิเศษและลดการเกิดอบุตัิเหตบุนทางพิเศษ และเพื่อด าเนินการทาง
กฎหมายกบัผูฝ่้าฝืนใชค้วามเรว็เกินกว่ากฎหมายก าหนด และเพื่อน าขอ้มลูที่ไดจ้ากกลอ้งตรวจจบัความเรว็
ไปใชใ้นการประเมินผล และวางแผนการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยับนทางพิเศษ 

(ค) การจดัการจราจรและการกูภ้ยั  

กทพ. มีรถที่ใชใ้นการจดัการจราจรและการกูภ้ยัส าหรบัทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้โดยทั่วไป
รถที่ใชใ้นการจดัการจราจรและการกูภ้ยัเหล่านีม้กัจะประจ าอยู่ที่อาคารด่านและจดุที่เกิดอบุตัิเหตบุ่อยครัง้
ในช่วงเวลาเรง่ด่วน  โดยเจา้หนา้ที่ควบคมุการจราจรของ กทพ. จะเป็นผูห้ยดุหรือบริหารจดัการการจราจร
ตามความเหมาะสม  

 (ง) การติดตัง้โทรศพัทฉ์กุเฉิน  

กทพ. มีการติดตัง้โทรศพัทฉ์กุเฉินบนทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้ตลอดแนวเสน้ทาง ในกรณี
เกิดอบุตัิเหตหุรอืรถเสีย ผูใ้ชท้างอาจสื่อสารกบัศนูยค์วบคมุทางพิเศษของ กทพ. โดยใชโ้ทรศพัทฉ์กุเฉินได ้

(จ) ปา้ยปรบัเปลี่ยนขอ้ความ (Variable Message Sign หรอื “VMS”)  

กทพ. ไดต้ิดตัง้ปา้ยปรบัเปลี่ยนขอ้ความตลอดแนวสายทางพิเศษบนทางพิเศษฉลองรชั เพื่อใหผู้ใ้ชท้างไดร้บั
ทราบขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพการจราจร เพื่อใหผู้ใ้ชท้างเปลี่ยนไปใชเ้สน้ทางอื่นในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่น 
นอกจากนี ้ยงัมีการติดตัง้ป้ายสญัญาณจราจร (Matrix Sign) เพื่อเตือนผูใ้ชท้างใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั
และเพื่อแจง้ทิศทางการจราจร  

(ฉ) ปา้ยจราจรอจัฉรยิะ  

กทพ. ติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉรยิะบนทางพิเศษฉลองรชั เพื่อใหข้อ้มลูแก่ผูใ้ชท้างเก่ียวกบัประมาณการเวลาที่
จะถึงจุดหมายปลายทาง และระบบแสดงสภาพการจราจรแบบเสน้สีเพื่อใหผู้ใ้ชท้างทราบถึงระดบัความ
หนาแน่นของปรมิาณการจราจร 

(ช) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 

กทพ. ไดอ้อกระเบียบและขอ้บงัคบัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชท้างพิเศษ เช่น ระเบียบเก่ียวกบัการจราจร
ในทางพิเศษ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรในทางพิเศษเรื่องการหา้มรถบรรทุกวตัถอุนัตรายเดินรถในทางพิเศษ 
เป็นตน้ 

2. แนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต 

การบ ารุงรักษาทางพเิศษ 

กทพ. มีอ านาจหนา้ที่กระท ากิจการภายในขอบแห่งวตัถปุระสงคต์ามกฎหมายว่าดว้ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ซึ่งรวมถึงการบ ารุงและรกัษาทางพิเศษ และการด าเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกบัทางพิเศษ โดย กทพ. จะจดัสรรเงินงบประมาณ
การบ ารุงรกัษาไวส้  าหรบังานดา้นการซ่อมแซม และ/หรือปรบัปรุง เป็นประจ าทกุปี ซึ่งโดยทั่วไปแลว้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท 
คือ 
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(1) โครงสรา้งทางพิเศษ เช่น สะพาน และไหล่ทาง พืน้ผิวถนน ระบบระบายน า้ และการติดตัง้มาตรการดา้น
ความปลอดภยั รวมทัง้แนวกนัเสียง 

(2) อปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสใ์นระบบทางพิเศษ 
(3) ระบบไฟฟ้า 
(4) อาคาร (เช่นอาคารที่อยู่บรเิวณด่านเก็บคา่ผ่านทาง) 

ส าหรบัรอบปีบญัชี ช่วง 1 ตลุาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2564 กทพ. ไดจ้ดัสรรเงินงบประมาณในเรื่องดงักล่าว
ไวต้ามมติเห็นชอบกรอบและงบลงทนุของรฐัวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามการประชมุคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัที่ 
29 กนัยายน 2563 

แผนการบ ารุงรกัษาทางพิเศษฉลองรชัส าหรบัปีงบประมาณ 2564 

(1) การซือ้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 600 Kva 

(2) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาระบบสญัญาเตือนเพลิงไหม ้

(3) การปรบัปรุงผิวจราจร 

(4) การปรบัปรุงถนนที่ก่อสรา้งทดแทนถนนจตโุชติ 

(5) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณเ์ก็บคา่ผ่านทาง 

(6) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณท์างพิเศษ 

(7) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอาคารศนูยค์วบคมุ และอาคารด่านเก็บคา่ผ่านทาง 

(8) การปรบัปรุงผนงัอาคารศนูยค์วบคมุทางพิเศษฉลองรชั (CCB 3) 

แผนการบ ารุงรกัษาทางพิเศษบรูพาวิถีส  าหรบัปีงบประมาณ 2564 

(1) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง 

(2) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้

(3) การปรบัปรุงผิวจราจร 

(4) การปรบัปรุงปา้ยเตือนทางโคง้ 

(5) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณเ์ก็บคา่ผ่านทาง 

(6) ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) 

(7) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอปุกรณภ์ายใน 

(8) การเปลี่ยนตูจ้่ายไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณภ์ายใน 

(9) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า 

(10) การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาอาคารศนูยค์วบคมุ และอาคารด่านเก็บคา่ผ่านทาง 
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ระบบการจัดเก็บเงนิค่าผ่านทาง 

ทางพิเศษฉลองรชั 

กทพ. มีแผนด าเนินการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (รวค.) ในการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไมก้ั้น (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกนั (Single Platform System) ซึ่งไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือระหว่างหน่วยงานรฐัและผูป้ระกอบการ 
เพื่อศกึษาพฒันาระบบเก็บคา่ธรรมเนียมผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั (Single 
Platform System) ทัง้ในดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย ดา้นการบริหารจดัการ และกฎเกณฑข์อ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งของ
แตล่ะฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บคา่ผ่านทางและอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน  

ส าหรบัการด าเนินงานระบบเก็บคา่ผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-Flow) ของ กทพ. จะเริ่มทดลองใชท้ี่ทาง
พิเศษฉลองรชัก่อน โดย กทพ. เลือกด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรชัจ านวน 3 ด่าน ไดแ้ก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางจตโุชติ 
ด่านเก็บค่าผ่านทางสขุาภิบาล 5-1 และด่านเก็บค่าผ่านทางสขุาภิบาล 5-2 มาด าเนินการ ซึ่งด่านเก็บค่าผ่านทางดงักล่าว
เชื่อมต่อกบัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ของกรมทางหลวง ซึ่งจะทดลองระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ 
(M-Flow) ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 1 ด่านเก็บ-ค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2 ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางทบัชา้ง 1 และด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทบัชา้ง 2 โดยตามแผนการด าเนินงานของ กทพ. จะเปิดทดลองใชร้ะบบ
เก็บคา่ผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-Flow) ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 

การช าระค่าผ่านทางของระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้  (M-Flow) จะเป็นระบบช าระเงินแบบ
ใชก้่อนจ่ายทีหลงั (Post Paid) แบง่เป็น 2 กรณีคือ กรณีเป็นสมาชิก (Member) และกรณีไม่เป็นสมาชิก (Non-Member) ใน
ส่วนของการบรหิารจดัการระบบเก็บคา่ผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-Flow) ของ กทพ. อยู่ระหวา่งการพิจารณาแนว
ทางเลือกในการด าเนินการใหเ้หมาะสมตอ่ไป 

ทางพิเศษบรูพาวิถี 

ด าเนินการปรบัเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีทั้งสาย โดยการน าระบบตรวจจับป้ายทะเบียน
อตัโนมตัิ (License Plate Recognition : LPR) มาใชง้านแทนระบบปัจจบุนั 

การจัดการจราจรและการกู้ภยั 

ทางพิเศษฉลองรชั 

1. การติดตัง้ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) 
โดยแบง่เป็น  
1.1  ระบบการควบคมุยานพาหนะแบบอตัโนมตัิ  
1.2 ระบบตรวจจบัความเรว็ เพื่อแสดงใหผู้ใ้ชท้างทราบวา่มีการขบัขี่เรว็กวา่ที่ก  าหนดผ่านปา้ย VMS 
1.3 ระบบตรวจจบัการเปลี่ยนช่องจราจรในพืน้ที่หา้มเปลี่ยน (เสน้ทบึ) พรอ้มอา่นปา้ยทะเบียน 

2. ระบบตรวจจบัรถยนตว์ิ่งในไหล่ทางซา้ย (ช่องฉกุเฉิน) 

ทางพิเศษบรูพาวิถี 

1. ระบบตรวจจบัรถยนตว์ิ่งในไหล่ทางซา้ย (ช่องฉกุเฉิน) 
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ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

  บริษัทจดัการเห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทาง
การจดัการกองทนุรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 

 ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญ และ
แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต  

วาระที ่3  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

 บรษิัทจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
ซึง่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้
 ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที ่30 กันยายน 
2563 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2562 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
รายได้จากการลงทุน     
รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนและ
รบัโอนสิทธิในรายได ้

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

รายไดด้อกเบีย้รบัและรายไดอ้ื่น 8,179,193 0.43 11,822,228 0.58 
รวมรายได ้ 1,917,209,176 100.00 2,054,004,236 100 
ค่าใช้จ่าย     
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม 46,354,005 2.42 36,985,557 1.80 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 7,532,526 0.39 6,495,598 0.32 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 4,605,050 0.24 5,585,458 0.27 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 2,335,629 0.12 2,248,305 0.11 
คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทนุรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 

294,669,715 15.37 271,321,568 13.21 

คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 36,352,437 1.90 31,172,076 1.50 
รวมคา่ใชจ้่าย 391,849,362 20.44 353,808,562 17.23 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 1,525,359,814 79.56 1,700,195,674 82.77 

 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

บรษิัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ที่ผ่านมา 
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ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ที่ผ่านมา 

วาระที ่4 รับทราบงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

 บริษัทจดัการไดจ้ดัท างบการเงินของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2562 
ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ซึ่งปรากฏในงบการเงินของ
กองทนุรวม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

 

หน่วย : บาท ประจ าปี ส าหรับรอบ
ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่30 

กันยายน 2563 

ประจ าปี ส าหรับรอบ
ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่30 

กันยายน 2562 
งบดุล (ณ วันที ่30 กันยายน)   

เงินลงทนุในสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิรายไดต้ามมลูค่า
ยตุิธรรม 

52,907,000,000 
 

53,166,000,000 
 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม  379,570,959 482,802,910 

เงินฝากธนาคาร 90,778,291 54,182,360 
สินทรพัยอ์ื่น 334,085,160 642,883,225 
สินทรพัยร์วม 53,708,434,414 54,345,868,495 
หนีส้ินรวม 12,318,047 14,718,653 
สินทรพัยส์ทุธิ 53,696,116,367 54,331,149,842 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 11.7497 11.8886 

งบก าไรขาดทนุ (ส าหรับปีสิน้สุด 30 กันยายน)   

รายไดร้วม 1,917,209,176 2,054,004,236 
คา่ใชจ้่ายรวม 391,849,362 353,808,562 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 1,525,359,814 1,700,195,674 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ (259,205,231) 8,355,983,344 
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 1,266,534,037 10,054,220,091 
งบกระแสเงนิสด (ส าหรับปีสิน้สุด 30 กันยายน)   
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,938,163,443 (42,458,838,990) 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,901,567,512) 42,391,031,169 
เงินฝากธนาคารตน้ปี 54,182,360 118,990,181 
เงินฝากธนาคารปลายปี 90,778,291 54,182,360 
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ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบงบการเงินของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบงบการเงินของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

วาระที ่5  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคืนทุนในรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

 กองทนุรวมมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้เม่ือกองทุนรวมมีก าไร
สะสม เพียงพอ โดยเม่ือรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้และในกรณีที่กองทนุรวม
มีก าไรสะสม กองทนุรวมอาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมได ้ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
กองทนุรวมจ่ายเงินปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้หน่วยละ 0.3980 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,818.86 ลา้นบาท 
โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
กองทนุรวมไม่มีการประกาศลดทนุ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีดงันี ้
ครั้ง
ที ่

ผลการด าเนินงานงวด เงนิปันผล (บาท)           เงนิคืนทุน (บาท) วันจ่ายเงนิ
ปันผล จ านวนเงนิ ต่อหน่วย   จ านวนเงนิ 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 - -  

ความเหน็ของบริษัทจัดการ  

 การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้ไดด้ าเนินการถกูตอ้งตรงตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ
รวม บรษิัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุในช่วงรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุในรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
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วาระที ่6  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ารอบ
ปีบัญชี 2564 (ช่วง 1 ตุลาคม 2563 ถงึ 30 กันยายน 2564) 

 บริษัทจดัการไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจ า
รอบปีบญัชี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบญัชีรายช่ือผูส้อบบญัชีที่
ไดร้บัอนญุาตใหส้อบบญัชีในตลาดทนุตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี ้

1.  นางสาวสชุาดา ตนัติโอฬาร      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  7138 
2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 
3.  นางสาวรสพร เดชอาคม           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้หมดขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้บรษิัทส านกังาน อีวาย จ ากดั รบัที่จะจดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบริษัทเพื่อท าหนา้ที่แทน ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของ
กองทนุรวม ประจ ารอบปีบญัชี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ตามรายช่ือขา้งตน้ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5  

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม เป็น
ระยะเวลารวม 5 ปี (ตัง้แตปี่ 2559) 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ ารอบปีบญัชี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
จ านวน 1,530,000 บาท (คา่สอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมคา่บรกิารอื่น ๆ ตามที่เกิดขึน้จรงิและภาษีมลูค่าเพิ่ม (หากมี))  

                 เปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 และรอบปีบญัชี 2563  

 รอบปีบญัชี 2564 
1 ตลุาคม 2563 ถึง 30 

กนัยายน 2564 

รอบปีบญัชี 2563 
1 ตลุาคม 2562 ถึง 
 30 กนัยายน 2563 

เปลี่ยนแปลง 

สอบทานรายไตรมาส 480,000 480,000 0% 
ตรวจสอบรายปี 700,000 700,000 0% 
ตรวจสอบรายไดค้า่ผ่านทาง 350,000 350,000 0% 

รวม 1,530,000 1,530,000 0% 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

บรษิัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี ประจ ารอบปีบญัชี 2564 (ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564) ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทัง้นี ้
บรษิัทจดัการ เห็นว่า ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม มีความรูค้วามเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวม และไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบักองทนุ
รวม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าว โดยมีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่  
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ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่าผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชี
ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ที่ สช. 39/2553 เรื่องการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรอื ส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  

วาระที ่7   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
 
บรษิัทจดัการขอแจง้ใหท้ราบวา่ บรษิัทจดัการไดน้ าส่งรายงานขอ้มลู และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ

ตามรายช่ือ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ ในวนัที่ 8 มกราคม 2564 พรอ้มนี ้บรษิัทจดัการไดแ้นบรายงาน
ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดประสงคจ์ะขอรบัรายงาน
ประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดตอ่ขอรบัไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 22 
เลขที่ 199 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศพัท ์02-649-2000 และ/หรือ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศพัท ์02-686-6100 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีขอ้สอบถามขอ้มลูหรือขอ้สงสยัเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลู และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
สามารถส่งค าถามโดยใชแ้บบฟอรม์ส าหรบัส่งค าถาม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 มายงับริษัทจดัการ พรอ้มระบุ
ช่ือ-นามสกลุ และระบช่ืุอ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  (TFFIF) ภายในวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2564 
ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ทางไปรษณีย ์: 
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 199 อาคารคอลมันท์าวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนรชัดาภิเษก 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

      หรอื 
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 32 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2. ทาง Website กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย: 
www.tffif.com 

3.  ทาง E– mail : 
tffifagm@mfcfund.com หรอื  tffif@ktam.co.th   

http://www.tffif.com/
mailto:tffifagm@mfcfund.com%20หรือ
mailto:tffif@ktam.co.th
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกลั่นกรองค าถามในเบือ้งตน้ และจะด าเนินการจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถาม
และค าตอบเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com  และ www.ktam.co.th  และเวปไซต์กองทุนรวม www.tffif.com 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่บรษิัทจดัการปิดรบัค าถามและขอ้สอบถามเพิ่มเติมนัน้ 

         

 

                                                    ขอแสดงความนบัถือ                               
 

                    (นายไพรชั  มิคะเสน)            (นางสาวหทยัรตัน ์ชินเวชกิจวานิชย)์ 

     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ        ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยอ์าวโุส  

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)         บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี  จ ากดั (มหาชน) 

http://www.tffif.com/

