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รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจาปี 2563 สาหรับผูถ้ ือ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ประจาปี 2563 สาหรับผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563
หน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563
เรียน
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
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ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศ
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พืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2563 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 นัน้
ในการนี ้ บริษัทจัดการขอนาส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจาปี 2563 สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน แทนการ
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ลงทุนทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1/13
1/13

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 1

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 ฐานเพื่ อ
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
หน้า 2/13
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วาระที่ 1 ทางพิ
รับทราบรายงานการประชุ
มสามั
ญผู้ถือหน่
ยลงทุปนริมกองทุ
นรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื
อ่ อนาคตประเทศไทย
เศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุ
นในรายได้
ครัง้ วแรกมี
าณการจราจรรวมโดยเฉลี
่ย 388,324
คันต่อวัน สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีประจ
สิน้ สุดาปี
วันที2562
่ 30 กันยายน 2561 และ 402,495 คันต่อวัน สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
347,268 คันบริต่ษอวััทนจัดสการได้
าหรับรอบปี
บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30มกัสามั
นยายน
มาณจราจรตามสายทางพิ
เศษที
่กองทุน
จัดทารายงานการประชุ
ญ ผูถ้ 2563
ือหน่วโดยแยกปริ
ยลงทุน กองทุ
นรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื
่ออนาคต
รวมเข้
าลงทุนประจ
ในรายได้
ครัง้ แรก
ดังนี ้ มเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาด
ประเทศไทย
าปี 2562
ซึง่ ประชุ

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตารางปริ
ภายใน 14มาณการจราจรโดยเฉลี
วัน ตามเวลาที่กาหนด รวมทั
เผยแพร่รายงานการประชุ
่ยต่อง้ วัได้
นบนทางพิ
เศษฉลองรัช (คัมนดัต่งกล่
อวัานวในเว็
) ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ และได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ สือหน่
าหรัวยลงทุ
บปี สิน้ สุกองทุ
ด 30นรวมโครงสร้
กันยายน างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประจาปี 2562 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ผถู้ ือหน่ว2560
ยลงทุนได้รบั ทราบรายงานการประชุ
ม2562
ดังกล่าว
2561
2563

รถยนต์
4 ล้ษอัทจัดการ
218,997
228,895
238,238
208,231
ความเห็
นบริ
6 -10ความเห็
ล้อ นว่ารายงานการประชุ2,538
2,636
2,720 างพืน้ ฐานเพื
2,061่ อ
บริษรถยนต์
ัทจัดการมี
มสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุ
น กองทุนรวมโครงสร้
รถยนต์
มากกว่
า 10 ซึล้่งอประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม
390 2563 นัน้ ได้บนั 456
426
อนาคตประเทศไทย
ประจ
าปี 2562
ทึกไว้ถกู ต้องครบถ้483
วนแล้ว จึงเห็นสมควร
รวม ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
221,925
231,987
241,441
210,718
รายงานให้
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษบูรพาวิถี (คันต่อวัน)
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วสยลงทุ
มสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
าหรับนปีรัสิบน้ ทราบรายงานการประชุ
สุด 30 กันยายน
กองทุนรวมโครงสร้
งพืน้ นฐานเพื
2562
หน่วาย:คั
ต่อวัน ่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี
2560
2561
2562
2563
รถยนต์ 4 ล้อ
139,963
148,451
152,997
130,209
วาระที่ 2 รับทราบการจั
ดการกองทุ
นรวมในเรื่องทีส่ าคั6,350
ญและแนวทางการจั
ดการกองทุนรวมในอนาคต
รถยนต์ 6 - 10
ล้อ
6,623
6,727
5,221
มากกว่
า 10ปการจั
ล้อ ดการกองทุนรวมในเรื
1,226
1,330 ดการกองทุ
1,120น
บริษรถยนต์
ัทจัดการได้
ทาสรุ
่องที่สาคัญสาหรับ1,263
ปี 2563 และแนวทางการจั
147,539
156,337
161,054
136,550
รวมในอนาคต ซึง่ สรุปสาระสรวม
าคัญได้ดงั นี ้
นรวมในเรื่องทีส่ดเชื
าคัอ้ ญไวรัสสาหรั
บรอบปี
ญชีสนิ้ สุดวันได้ทีส่ ่ง30ผลกระทบต่
กันยายนอตลาดการเงิ
2563
สการจั
าหรับดปีการกองทุ
2563 การระบาดของโรคติ
โคโรนา
2019บั(COVID-19)
นทั่วโลก
และกระทบต่ทรัอพการเดิ
ง้ ในประเทศและต่
อกาหนดและมาตรการต่
ตามพระราชก
ย์สินกินจทางทั
การโครงสร้
างพืน้ ฐานทีางประเทศจากการออกข้
่กองทุน รวมลงทุนครัง้ แรก
ได้แก่ การลงทุนในสิาทงธิใๆนรายได้
ท่ีเกิดขึาหนด
น้ จาก
การบริ
หารราชการในสถานการณ์
เฉินนพ.ศ.
ได้จากัคดรัการให้
บริแกก่ารส
าหรัเบศษฉลองรั
รถยนต์ทช่วั ไปบนทางพิ
เศษทุรกพาวิ
ด่านถี
เส้
นทางในปั
จจุบนั ของทางพิเศษทีฉ่กกุ องทุ
รวมเข้2548
าลงทุกทพ.
นในรายได้
ง้ แรก ได้
ทางพิ
และทางพิเศษบู
สายทาง ระหว่
างเวลา
22.00 น. (“กทพ.”)
ถึง 04.00 นจะเป็
ของวั
ขึน้ าตัทีง้ แต่
วันดทีการตามธุ
่ 3 เมษายนรกิ2563
ง 14 มิถนุ ายนManagement)
2563
ซึทุ่งกการทางพิ
เศษแห่
งประเทศไทย
นผูนท้ รุง่ าหน้
่บริคหืนารจั
จปกติถึ(Day-to-Day
1.

ตามที่กฎหมายก
ตกลงในสั
ทธิในรายได้ โดย กทพ. บริหารจัดการและดาเนินการ
การบาหนด
ารุ งรักและตามข้
ษาทางพิอเศษที
ก่ องทุญนญาโอนและรั
รวมเข้าลงทุบนโอนสิ
ในรายได้
ให้บริการ รวมทั
มการจั
เก็บค่ญาผ่ญาโอนและรั
านทาง และด
าเนินทการบ
ารุ งรักษาทางพิ
ศษ ระบบทางพิ
กทพ.ง้ จัมีดหเก็
น้าบทีและควบคุ
่ดาเนินการต่
าง ๆ ดตามสั
บโอนสิ
ธิในรายได้
ซึ่งรวมถึงเการด
าเนินการบเารุศษงรักและ
ษา
สิเชิ่งงก่ป้ออสร้งกัางถาวรต่
าง ๆ ที่เกีMaintenance)
่ยวข้องหรือใช้ปและการบ
ระโยชน์ในทางพิ
ศษและระบบทางพิ
เศษในทางพิ
เศษที่กองทุ
น รวมเข้
าลงทุเศษที
นใน่
น (Preventive
ารุ ง รักเษาเชิ
ง แก้ไ ข (Corrective
Maintenance)
ส าหรั
บ ทางพิ
รายได้
รัง้ แรกตามที
ฎหมายกเพื
าหนดและตามมาตรฐานของ
กองทุนครวมเข้
าลงทุน่กในรายได้
่อให้ทางพิเศษมีความคุม้ ค่ากทพ.
สะดวก และเพื่อให้ผใู้ ช้ทางมีความปลอดภัยในการใช้บริการ

ทางพิ่วเไป
ศษทีการบ
่กองทุารุนงรวมเข้
าลงทุนเศษที
ในรายได้
แรกจานวน
สายทางครอบคลุ
ง้ สิน้ 83.2 กิโลเมตร
ทางพิเศษ โดยทั
รักษาทางพิ
่กองทุคนรัง้ รวมเข้
าลงทุน2ในรายได้
เชิงป้องกัมนระยะทางรวมทั
(Preventive Maintenance)
นัน้
ประกอบด้
วย เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและอุปกรณ์ของทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ ในขณะที่
มีวตั ถุประสงค์
การบารุ งรัก(ก)
ษาเชิ
งแก้เศษฉลองรั
ไข (Corrective
Maintenance)
มักจะมี
ตั ถุอปถนนวงแหวนรอบนอกกรุ
ระสงค์เพื่อแก้ไขความเสีงยเทพมหานคร
หายที่เกิดขึน้ ด้บนโครงสร้
าง
ทางพิ
ช ระยะทาง
28.2 กิโลเมตร
เชื่อวมต่
านตะวันออก
และอุปกรณ์ของทางพิ
เศษที
นในรายได้
บริเวณจตุ
โชติ่กองทุ
เข้ากันบรวมเข้
ทางพิาเลงทุ
ศษเฉลิ
มมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
กทพ.ทางพิ
มีการด
าเนิรนพาวิ
การด้
านบารุงรั55.0
กษาทางพิ
เศษทีซึง่่กเป็องทุ
นรวมเข้
าลงทุนในรายได้
ตามรอบระยะเวลาเป็
อน
(ข)
เศษบู
ถี ระยะทาง
กิโลเมตร
นหนึ
่งในทางยกระดั
บที่มีการจั
ดเก็บค่าผ่านทางทีน่มรายเดื
ีระยะทาง
โดยมักจะทาการบ
ารุ่สงดุรักในประเทศไทยและมี
ษาทางพิเศษในช่วงเวลาระหว่
าง 22.00 น. จนถึ
ง 4.00
น. เพื่อให้เวณบางนาไปทางทิ
มีผลกระทบต่อความคล่
งตัว
ยาวที
จดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิ
เศษเฉลิ
มมหานครบริ
ศตะวันอออก
ของปริมาณการจราจรน้
ยที่สดุ ในระหว่
งรักษาทางพิ
เศษและโครงสร้างทางพิเศษ กทพ. จะจัดให้มีช่องทางเดิน
ข้ามแม่นอา้ บางปะกง
สิน้ สุาดงการบ
ที่จงั หวัารุดชลบุ
รี
หน้า 2/13
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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
หน้า 5/13

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย # 1

่ออนาคตประเทศไทย
วาระที่ 1 (1)
รับทราบรายงานการประชุ
ญผู้ถและไหล่
ือหน่วยลงทุ
นรวมโครงสร้
างพืาน้ ฐานเพื
โครงสร้างทางพิเศษ เช่นมสามั
สะพาน
ทาง พืนน้ กองทุ
ผิวถนน
ระบบระบายน
และการติ
ดตัง้ มาตรการด้าน
ประจ
าปี 2562 ย รวมทัง้ แนวกันเสียง
ความปลอดภั
(2)
อิเล็กจทรอนิ
กส์ในระบบทางพิเมศษสามัญ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคต
บริษอุัทปจักรณ์
ดการได้
ัดทารายงานการประชุ
ระบบไฟฟ้
า ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาด
ประเทศไทย(3)ประจ
าปี 2562
อาคาร (เช่นอาคารที
่อยู่บวัรินเวณด่
านเก็บ่กค่าหนด
าผ่านทาง)
หลักทรัพย์แ(4)
ห่งประเทศไทย
ภายใน 14
ตามเวลาที
รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการสาหรั
และได้
แนบสบาเนารายงานการประชุ
มสามัถึญง ผู30ถ้ ือกัหน่
วยลงทุ2564
น กองทุ
นรวมโครงสร้
างพืนงบประมาณในเรื
น้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บรอบปี
ญ
ั ชี ช่วง 1 ตุลาคม 2563
นยายน
กทพ.
ได้จดั สรรเงิ
่องดังกล่าว
ประจ
าปี 2562
ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้
วย 1ฐวิเพืส่อาหกิ
ให้ผจถู้ ประจ
ือหน่วาปียลงทุ
นได้รบั ทราบรายงานการประชุ
ดังกล่าฐวมนตรี เมื่อวันที่
ไว้
ตามมติ
เห็นชอบกรอบและงบลงทุ
นของรั
งบประมาณ
2564 ตามการประชุมมคณะรั
29 กันยายนความเห็
2563 นบริษัทจัดการ
แผนการบ
ารุงรักคษาทางพิ
ชสาหรับปี งมบประมาณ
บริษัทจัดการมี
วามเห็นเศษฉลองรั
ว่ารายงานการประชุ
สามัญ ผู้ถ2564
ื อหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ อ
อนาคตประเทศไทย
ซึ่งประชุ
มเมืKva
่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นัน้ ได้บนั ทึกไว้ถกู ต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
(1) การซืประจ
อ้ เครื่อาปีงก2562
าเนิดไฟฟ้
า 600
รายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
(2) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
(3) การปรับปรุงผิวจราจร
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(4) การปรั
งถนนที
่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุ
กองทุนรวมโครงสร้
างพืบน้ ปรุฐานเพื
่ออนาคตประเทศไทย
ประจโชติ
าปี 2562
(5) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง
วาระที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
(6) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์ทางพิเศษ
บริษัทจัดการได้ทาสรุ ปการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญสาหรับปี 2563 และแนวทางการจัดการกองทุน
(7) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
รวมในอนาคต ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
(8) การปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)
1.
การจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
แผนการบารุงรักษาทางพิเศษบูรพาวิถีสาหรับปี งบประมาณ 2564
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุน รวมลงทุนครัง้ แรก ได้แก่ การลงทุนในสิทธิในรายได้ท่ีเกิดขึน้ จาก
อมแซมและบ
งรักนษาเครื
าเนินดในรายได้
ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้
เส้นทางในปั(1)
จจุการซ่
บนั ของทางพิ
เศษทีารุ
่กองทุ
รวมเข้่อางกลงทุ
ครัง้ แรก าได้สารอง
แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
ซึ่งการทางพิ(2)เศษแห่
จะเป็ญนญาณเตื
ผูท้ าหน้าอทีนเพลิ
่บริหงารจั
การซ่งอประเทศไทย
มแซมและบารุ(“กทพ.”)
งรักษาระบบสั
ไหม้ดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management)
ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. บริหารจัดการและดาเนินการ
(3) การปรับปรุงผิวจราจร
ให้บริการ รวมทัง้ จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และ
(4) การปรั
ายเตื
อนทางโค้
ง ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนใน
สิ่งก่อสร้างถาวรต่
าง ๆบทีปรุ่เกีง่ยป้วข้
องหรื
อใช้ประโยชน์
รายได้ครัง้ แรกตามที
าหนดและตามมาตรฐานของ
(5) การซ่่กอฎหมายก
มแซมและบ
ารุงรักษาอุปกรณ์เก็บค่าผ่ากทพ.
นทาง
ทางพิ
เศษที่กอองทุ
นรวมเข้
ลงทุนดในรายได้
(6) ระบบกล้
งโทรทั
ศน์วางจรปิ
(CCTV)ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทัง้ สิน้ 83.2 กิโลเมตร
ประกอบด้วย
(7) การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้านตะวันออก
(8) การเปลี่ยนตูจ้ ่ายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใน
บริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
(9) การซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทาง
(10) ยาวที
การซ่่สอดุ มแซมและบ
ารุงรักษาอาคารศู
ย์ควบคุม และอาคารด่
บค่าผ่านทาง
ในประเทศไทยและมี
จดุ เริ่มต้นนจากปลายทางพิ
เศษเฉลิามนเก็
มหานครบริ
เวณบางนาไปทางทิศตะวันออก
ข้ามแม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
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วาระที่ 1 ระบบการจั
รับทราบรายงานการประชุ
ดเก็บเงินค่าผ่ามนทาง
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประจเาปี
2562 ช
ทางพิ
ศษฉลองรั

บริษัทจัดการได้จัดทารายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคต
กทพ. มีแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางรู ปแบบใหม่ ซึ่งเป็ นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
ประเทศไทย ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาด
กระทรวงคมนาคม (รวค.) ในการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ในรู ปแบบและมาตรฐาน
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของ
เดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผูป้ ระกอบการ
บริษัทจัดการ และได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
เพื่อศึกษาพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single
ประจาปี 2562 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
Platform System) ทัง้ ในด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ และกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับที่เกี่ยวข้องของ
นบริทษธิภัทาพในการจั
จัดการ ดเก็บค่าผ่านทางและอานวยความสะดวกให้ประชาชน
แต่ละฝ่ าย เพืความเห็
่อเพิ่มประสิ
บริ
ษัทบจัการด
ดการมี
นว่ารายงานการประชุ
มสามั
ญ ผู้ถมื อีไหน่
น กองทุ
รวมโครงสร้
งพืน้ ฐานเพื
สาหรั
าเนิคนวามเห็
งานระบบเก็
บค่าผ่านทางอัตโนมั
ติแบบไม่
ม้กวนั้ ยลงทุ
(M-Flow)
ของนกทพ.
จะเริ่มาทดลองใช้
ท่ที าง่ อ
อนาคตประเทศไทย
ประจ
าปี เลื
2562
ประชุ
วันที่ 27 มกราคม
2563 นัชน้ จได้
บนั ทึ3กด่ไว้านถกู ได้ต้อแก่งครบถ้
งเห็นสมควร
พิเศษฉลองรัชก่อน โดย
กทพ.
อกด่ซึา่งนเก็
บค่มาเมื
ผ่า่อนทางของทางพิ
เศษฉลองรั
านวน
ด่านเก็วนแล้
บค่าวผ่าจึนทางจตุ
โชติ
รายงานให้
หน่วยลงทุ
บทราบ
ด่านเก็บค่าผผ่ถู้ าือนทางสุ
ขาภินบรัาล
5-1 และด่านเก็บค่าผ่านทางสุขาภิบาล 5-2 มาดาเนินการ ซึ่งด่านเก็บค่าผ่านทางดังกล่าว

เชื่อมต่อกับความเห็
ทางหลวงพิ
9 ของกรมทางหลวง ซึ่งจะทดลองระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้
นผู้ดเศษหมายเลข
ูแลผลประโยชน์
(M-Flow) ทีผู่ดด้ ่าูแนเก็
บค่าธรรมเนีเยห็มผ่
านทางธัญบุรี 1ผูถ้ ด่ือาหน่
นเก็วบยลงทุ
-ค่าธรรมเนี
ยมผ่านทางธัญบุรี 2 ด่มาสามั
นเก็บญค่ผูาถธรรมเนี
มผ่านน
ลผลประโยชน์
นควรรายงานให้
นรับทราบรายงานการประชุ
้ ือหน่วยยลงทุ
ทางทันบรวมโครงสร้
ช้าง 1 และด่างพื
านเก็
บค่าธรรมเนี
ยมผ่านทางทับประจ
ช้าง 2าปีโดยตามแผนการด
าเนินงานของ กทพ. จะเปิ ดทดลองใช้ระบบ
กองทุ
น้ ฐานเพื
่ออนาคตประเทศไทย
2562
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564
วาระที่ 2 รัการช
บทราบการจั
การกองทุนรวมในเรื
ส่ าคัญ
และแนวทางการจั
การกองทุจะเป็
นรวมในอนาคต
าระค่าผ่าดนทางของระบบเก็
บค่าผ่่อางที
นทางอั
ตโนมั
ติแบบไม่มีไม้กนั้ ด(M-Flow)
นระบบชาระเงินแบบ
ใช้ก่อนจ่ายทีบริหษลังัทจั(Post
Paid)
แบ่ปงการจั
เป็ น 2ดกรณี
คือ กรณี
เป็ นสมาชิ
เป็ นสมาชิก (Non-Member)
ดการได้
ทาสรุ
การกองทุ
นรวมในเรื
่องทีก่ส(Member)
าคัญสาหรัและกรณี
บปี 2563ไม่และแนวทางการจั
ดการกองทุในน
ส่วนของการบริซึหง่ ารจั
การระบบเก็
บค่ดางั ผ่นีา้ นทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ของ กทพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาแนว
รวมในอนาคต
สรุปดสาระส
าคัญได้
ทางเลือกในการดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
1.
การจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุน รวมลงทุนครัง้ แรก ได้แก่ การลงทุนในสิทธิในรายได้ท่ีเกิดขึน้ จาก
การปรับเปลี
่ยนระบบเก็
บค่าาผ่ลงทุ
านทางพิ
เศษบูครรัพาวิ
โดยการน
าระบบตรวจจั
บป้เศษบู
ายทะเบี
เส้นทางในปัดจาเนิ
จุบนั ของทางพิ
เศษที
่กองทุน รวมเข้
นในรายได้
ง้ แรกถีทได้ั้งสาย
แก่ ทางพิ
เศษฉลองรั
ช และทางพิ
รพาวิยนถี
โนมัติ (License
Recognition
: LPR)จะเป็
มาใช้นงผูานแทนระบบปั
จจุบดนั การตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management)
ซึอั่ตงการทางพิ
เศษแห่Plate
งประเทศไทย
(“กทพ.”)
ท้ าหน้าที่บริหารจั
ตามที่กฎหมายก
และตามข้อตกลงในสั
การจัาหนด
ดการจราจรและการกู
้ภยั ญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. บริหารจัดการและดาเนินการ
ให้บริการ รวมทัง้ จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และ
ทางพิเศษฉลองรัช
สิ่งก่อสร้างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนใน
1. การติ่กดฎหมายก
ตัง้ ระบบบริ
หารจัดการช่องจราจรบนทางพิ
รายได้ครัง้ แรกตามที
าหนดและตามมาตรฐานของ
กทพ.เศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System)
โดยแบ่งเป็ น
ทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทัง้ สิน้ 83.2 กิโลเมตร
1.1 ระบบการควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติ
ประกอบด้วย
1.2 ระบบตรวจจับความเร็ว เพื่อแสดงให้ผใู้ ช้ทางทราบว่ามีการขับขี่เร็วกว่าที่กาหนดผ่านป้าย VMS
(ก) ทางพิ
เศษฉลองรัชบระยะทาง
กิโลเมตร เชืน้ ่อทีมต่
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุ
1.3 ระบบตรวจจั
การเปลี่ย28.2
นช่องจราจรในพื
่หา้ อมเปลี
่ยน (เส้นทึบ) พร้อมอ่งาเทพมหานคร
นป้ายทะเบียด้นานตะวันออก
เวณจตุโชติบรถยนต์
เข้ากับทางพิ
เศษเฉลิ
และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
2. บริ
ระบบตรวจจั
ว่งิ ในไหล่
ทางซ้มามหานครบริ
ย (ช่องฉุกเฉิเวณอาจณรงค์
น)
(ข)
ทางพิทางพิ
เศษบูเศษบู
รพาวิรพาวิ
ถี ถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทาง
ยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวันออก
1. ระบบตรวจจับรถยนต์ว่งิ ในไหล่ทางซ้าย (ช่องฉุกเฉิน)
ข้ามแม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
หน้า 2/13
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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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วาระที่ 1 ความเห็
รับทราบรายงานการประชุ
นผู้ดูแลผลประโยชน์
มสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
าปี 2562 เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดาเนินงานของกองทุน รวมประจาปี
ผูประจ
ด้ แู ลผลประโยชน์

สามัญ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคต
สาหรับรอบปีบริบษญ
ั ัทชีจัสดนิ ้ การได้
สุดวันทีจ่ัด30ทารายงานการประชุ
กันยายน 2563 ที่ผม่านมา
ประเทศไทย ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาด
วาระที
นประจ
าหรับรอบปี
บัญชีรวมทั
สนิ้ สุง้ ดได้วันเผยแพร่
ที่ 30 กัรายงานการประชุ
นยายน 2563 มดังกล่าวในเว็ปไซต์ของ
หลักทรั่พ4ย์แรัห่บงทราบงบการเงิ
ประเทศไทย ภายใน
14 าปี
วัน สตามเวลาที
่กาหนด
บริษัทจัดการบริและได้
นบสาเนารายงานการประชุ
มสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุ
น กองทุ
นรวมโครงสร้างพื
ษัทจัดแการได้
จดั ทางบการเงินของกองทุ
นรวมประจ
าปี สาหรั
บรอบระยะเวลาบั
ญชีน้ ตฐานเพื
งั้ แต่ว่อนั อนาคตประเทศไทย
ที่ 1 ตุลาคม 2562
ดังปรากฏในสิ
มาด้วย 1 เพื่อให้ผถู้ ือบหน่
วยลงทุนส้ ได้
รบั ทราบรายงานการประชุ
มดังกล่าว
ถึประจ
งวันาปี
ที่ 302562
กันยายน
2563 ซึ่ง่งทีผ่่สา่งนการตรวจสอบและรั
รองโดยผู
อบบั
ญชีรบั อนุญ าตแล้ว ซึ่งปรากฏในงบการเงิ
นของ
กองทุนรวมความเห็
ตามรายละเอี
่ส่งมาด้วย 3 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
นบริษยดสิ
ัทจั่งดทีการ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ อ
อนาคตประเทศไทย
ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563ประจ
นัน้ ได้
กไว้บถรอบ
กู ต้องครบถ้
วนแล้
งเห็นบสมควร
หน่วย : บาท
าปีบนั สทึาหรั
ประจ
าปี วสจึาหรั
รอบ
รายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 ปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2563
กันยายน 2562
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
งบดุล (ณ วันที่ 30 กันยายน)
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ตามมูลค่า
52,907,000,000
53,166,000,000
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2562
ยุติธรรม
นในหลักดทรั
พย์ตามมูนลรวมในเรื
ค่ายุติธรรม่องทีส่ าคัญและแนวทางการจั
379,570,959
482,802,910
วาระที่ 2 เงิรับนลงทุ
ทราบการจั
การกองทุ
ดการกองทุนรวมในอนาคต
เงินฝากธนาคาร
90,778,291
54,182,360
บริษัทจัดการได้ทาสรุ ปการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญสาหรับปี 2563 และแนวทางการจัดการกองทุน
สินทรัพย์อ่นื
334,085,160
642,883,225
รวมในอนาคต ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
53,708,434,414
54,345,868,495
่
่
้
่
1.
การจั
ด
การกองทุ
น
รวมในเรื
อ
งที
ส
าคั
ญ
ส
าหรั
บ
รอบปี
บั
ญ
ชี
ส
ิ
น
สุ
ด
วั
น
ที
30
กั
น
ยายน
2563
หนีส้ ินรวม
12,318,047
14,718,653
สิทรันทรั
54,331,149,842
พย์พสย์ินสกิทุ จธิการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุน รวมลงทุนครัง้ แรก ได้53,696,116,367
แก่ การลงทุนในสิทธิในรายได้
ท่ีเกิดขึน้ จาก
สทุ ธิต่อหน่
วย (บาท)
11.8886
เส้นทางในปัสิจนจุทรับพนั ย์ของทางพิ
เศษที
่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรก ได้แก่ ทางพิ11.7497
เศษฉลองรัช และทางพิเศษบู
รพาวิถี
ซึ่งการทางพิ
เศษแห่
งประเทศไทย
ท้ าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management)
งบก
าไรขาดทุ
น (สาหรั(“กทพ.”)
บปี สิน้ สุดจะเป็
30 กันนผูยายน)
ตามที่กฎหมายก
โดย กทพ. บริหารจัดการและด
าเนินการ
รายได้าหนด
รวม และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
1,917,209,176
2,054,004,236
ให้บริการ รวมทั
ดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ391,849,362
งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิ
เศษ และ
ค่าใช้จง้ จั่ายรวม
353,808,562
สิ่งก่อสร้างถาวรต่
ง ๆ ที่เกี่ยวข้นอสุงหรื
เศษในทางพิเศษที่กองทุน1,700,195,674
รวมเข้าลงทุนใน
รายได้จาากการลงทุ
ทธิ อใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิ1,525,359,814
รายได้ครัง้ แรกตามที
่กฎหมายก
กาไร (ขาดทุ
น) สุทธิทาหนดและตามมาตรฐานของ
่ยี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน กทพ.
(259,205,231)
8,355,983,344
การเพิ
ขึน้ ในสิ
นทรั
พย์สทุ าธิลงทุ
จากการด
าเนินคงาน
1,266,534,037
ทางพิเ่มศษที
่กองทุ
นรวมเข้
นในรายได้
รัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุ
มระยะทางรวมทัง้ 10,054,220,091
สิน้ 83.2 กิโลเมตร
นสด (สาหรับปี สิน้ สุด 30 กันยายน)
ประกอบด้วงบกระแสเงิ
ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
1,938,163,443
(42,458,838,990)
(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้านตะวันออก
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(1,901,567,512)
42,391,031,169
บริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
เงินฝากธนาคารต้นปี
54,182,360
118,990,181
(ข)
ทางพิ
เ
ศษบู
ร
พาวิ
ถ
ี
ระยะทาง
55.0
กิ
โ
ลเมตร
ซึ
ง
่
เป็
น
หนึ
่
ง
ในทางยกระดั
บ
ที
่
ม
ี
ก
ารจั
ด
เก็
บ
ค่
า
ผ่
า
นทางที
่มีระยะทาง
เงินฝากธนาคารปลายปี
90,778,291
54,182,360
ยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวันออก
ข้ามแม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
หน้า 2/13
9/13

สิ่งทีสิ่สงที่งมาด้
วย ว#ย1# 1
่ส่งมาด้

วาระที่ 1 ความเห็
รับทราบรายงานการประชุ
นของบริษัทจัดการ
มสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประจ
2562 นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบงบการเงินของกองทุนรวมประจาปี สาหรับรอบปี
บริ
ษัทาปี
จัดการเห็

ทารายงานการประชุ
มสามัญ ผูถ้ บือรองโดยผู
หน่วยลงทุ
น กองทุ
บัญชีสนิ ้ สุดบริ
วันษที่ัท30จัดกัการได้
นยายนจัด2563
ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบและรั
ส้ อบบั
ญชีรนบั รวมโครงสร้
อนุญาต างพืน้ ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาด
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบงบการเงิน ของกองทุนรวมประจาปี สาหรับ
บริษัทจัดการ และได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
รอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประจาปี 2562 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

นบริษาัทยเงิ
จัดนการ
วาระที่ 5 ความเห็
รับทราบการจ่
ปั นผลและเงินคืนทุนในรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัทนจัรวมมี
ดการมี
ความเห็นว่ารายงานการประชุ
ญ ผูว้ถยลงทุ
ื อหน่นวอย่
ยลงทุ
กองทุ
างพื
น้ ฐานเพื
กองทุ
นโยบายในการจ่
ายเงินปั นผลให้แก่มผสามั
ถู้ ือหน่
างน้นอยปี
ละ น2รวมโครงสร้
ครัง้ เมื่อกองทุ
นรวมมี
กาไร่ อ
อนาคตประเทศไทย
าปี ว2562
ประชุมบเมืญ
มกราคม
นัน้ ได้
บนั ททึธิกทไว้
ต้องงครบถ้
วนแล้ว จึทง่ีกเห็องทุ
นสมควร
สะสม
เพียงพอ โดยเมืประจ
่อรวมแล้
ในแต่ซึล่งะรอบปี
ั ่อชีวัไนม่ทีน่ อ้ 27ยกว่
าร้อยละ2563
90 ของก
าไรสุ
่ปี รัถบกู ปรุ
แล้วและในกรณี
นรวม
ือหน่วนยลงทุ
นรับทราบ
มีรายงานให้
กาไรสะสมผถู้ กองทุ
รวมอาจจ่
ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
ความเห็
นผู้ดบูแญ
สาหรับรอบปี
ั ลผลประโยชน์
ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
ูแลผลประโยชน์
รับทราบรายงานการประชุ
ผูถ้ ือหน่วล้ยลงทุ
กองทุนรวมจ่ผูาด้ ยเงิ
นปั นผลจานวนเห็4นควรรายงานให้
ครัง้ รวมเป็ นเงินผทัูถ้ ง้ ือสิหน่
น้ หน่วยลงทุ
วยละ น0.3980
บาท คิดเป็ นจานวนเงิมนสามั
รวมญ1,818.86
านบาทน
กองทุ
น้ ฐานเพืาไรสุ
่ออนาคตประเทศไทย
าปี 2562
โดยเป็นนรวมโครงสร้
การจ่ายเงินาปังพื
นผลจากก
ทธิจากผลการดาเนิประจ
นงานและก
าไรสะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
วาระที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
กองทุนรวมไม่มีการประกาศลดทุน
บริษัทจัดการได้ทาสรุ ปการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญสาหรับปี 2563 และแนวทางการจัดการกองทุน
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดงั นี ้
รวมในอนาคต ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
ครั้ง ผลการดาเนินงานงวด
เงินปั นผล (บาท)
เงินคืนทุน (บาท) วันจ่ายเงิน
่
่
้
่
1.
การจั
ด
การกองทุ
น
รวมในเรื
อ
งที
ส
าคั
ญ
ส
าหรั
บ
รอบปี
บั
ญ
ชี
ส
ิ
น
สุ
ด
วั
น
ที
30
ที่
ปั นผล
จานวนเงิน ต่อหน่วย จานวนเงินกันยายน
ต่อหน่2563
วย
– 31 ธ.ค.62
- นในสิทธิในรายได้
ทรั1 พย์สิน1กิต.ค.62
จการโครงสร้
างพืน้ ฐานที่ก531,491,000
องทุน รวมลงทุนครั0.1163
ง้ แรก ได้แก่ การลงทุ
ท่ีเ16
กิดมีขึน.้ ค.63
จาก
1 ม.ค.63เศษที
– 31่กมีองทุ
.ค.63
16 มิร.พาวิ
ย.63ถี
เส้นทางในปั จ2จุบนั ของทางพิ
น รวมเข้า471,624,000
ลงทุนในรายได้ครัง้0.1032
แรก ได้แก่ ทางพิเ-ศษฉลองรัช และทางพิ
เศษบู
เม.ย.63 – 30 (“กทพ.”)
มิ.ย.63 จะเป็
352,347,000
- Management)
16 ก.ย.63
ซึ่งการทางพิ3เศษแห่1งประเทศไทย
นผูท้ าหน้าที่บริห0.0771
ารจัดการตามธุรกิ-จปกติ (Day-to-Day
4 าหนด
1 ก.ค.63
– 30อตกลงในสั
ก.ย.63 ญญาโอนและรั
463,398,000บโอนสิ0.1014
- บริหารจัด-การและด21าเนิธ.ค.63
ตามที่กฎหมายก
และตามข้
ทธิในรายได้ โดย กทพ.
นการ
รวม มการจัดเก็บ1,818,860,000
ให้บริการ รวมทัง้ จัดเก็บและควบคุ
ค่าผ่านทาง และด0.3980
าเนินการบารุ งรักษาทางพิ
เศษ ระบบทางพิ
เศษ และ
สิ่งก่อสร้างถาวรต่
าง นๆของบริ
ที่เกี่ยวข้ษอัทงหรื
ใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนใน
ความเห็
จัดอการ
รายได้ครัง้ แรกตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานของ กทพ.
การจ่ายเงินปั นผลข้างต้นได้ดาเนินการถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ทางพิเงืเศษที
นในรายได้
ครัง้ แรกจ
านวน 2 สายทางครอบคลุ
มระยะทางรวมทั
ง้ สิน้ 83.2
กิโลเมตร
ด้วยหลักเกณฑ์
่อนไข่กองทุ
และวินรวมเข้
ธีการจัาดลงทุ
ตัง้ และจั
ดการกองทุ
นรวมโครงสร้
างพืน้ ฐาน และเป็
นไปตามโครงการจั
ดการกองทุ
น
ประกอบด้
รวม บริษัทวจัยดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนในช่วงรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด
วันที่ 30 กัน(ก)
ยายน
2563
ทางพิ
เศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้านตะวันออก
โชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
ความเห็บรินเผูวณจตุ
้ดูแลผลประโยชน์
ทางพิเศษบูเรห็พาวิ
ถี ระยะทาง 55.0 ผกิถู้ โลเมตร
ซึง่ เป็ นหนึ
ในทางยกระดั
ดเก็บค่นาคืผ่นานทางที
่มีระยะทาง
ผูด้ แู (ข)
ลผลประโยชน์
นสมควรรายงานให้
ือหน่วยลงทุ
รับ่งทราบการจ่
ายเงิบทีน่มปัีกนารจั
ผลและเงิ
ทุนในรอบปี
บญ
ั ชี
่สดุ ในประเทศไทยและมี
จดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวันออก
สิน้ สุดวันที่ 30 กัยาวที
นยายน
2563
ข้ามแม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
หน้าา10/13
2/13
หน้
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่ออนาคตประเทศไทย
วาระที่ 16 รับทราบรายงานการประชุ
ทราบการแต่งตั้งผู้สอบบั
มสามั
ญชีญขผูองกองทุ
้ถือหน่วนยลงทุ
รวมและก
นกองทุาหนดค่
นรวมโครงสร้
าตอบแทนของผู
างพืน้ ฐานเพื
้สอบบั
ญชี ประจารอบ
ปีประจ
บัญชีาปี2564
2562(ช่วง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
บริษัทจัดการได้แจต่ัดงทตัารายงานการประชุ
ง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริมษสามั
ัท สญานัผูกถ้ งาน
ือหน่อีววยลงทุ
าย จากั
น กองทุ
ด เป็ นนผูรวมโครงสร้
ส้ อบบัญชีขาองกองทุ
งพืน้ ฐานเพื
นรวม่ออนาคต
ประจา
รอบปี
ประเทศไทย
บญ
ั ชี 2564
ประจาปี
ตัง้ แต่
2562
วนั ทีซึ่ ง่1ประชุ
ตุลาคม
มเมื2563
่อวันที่ ถึ27งวัมกราคม
นที่ 30 กัน2563
ยายนและได้
2564นาส่
ซึ่งงเป็สนาเนารายงานการประชุ
บุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื
มดัง่อกล่
ผูส้ าอบบั
วแก่ตญลาด
ชีท่ี
ได้
หลัรกบั ทรั
อนุพญย์แาตให้
ห่งประเทศไทย
สอบบัญชีในตลาดทุ
ภายใน 14
นตามหลั
วัน ตามเวลาที
กเกณฑ์่กของส
าหนด
านัรวมทั
กงานง้ ก.ล.ต.
ได้เผยแพร่
โดยมี
รายงานการประชุ
รายชื่อผูส้ อบบัญมชีดัดงงกล่
ั นี ้าวในเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ1.และได้
แนบสชาเนารายงานการประชุ
น กองทุ
นรวมโครงสร้
นางสาวสุ
าดา ตันติโอฬาร ผูมส้ สามั
อบบัญญผูถชี้ ืรอบั หน่อนุวยลงทุ
ญาตทะเบี
ยนเลขที
่ 7138างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประจาปี 2562
ดังปรากฏในสิ
่ส่งมาด้
วย 1จ เพืผู่อส้ ให้
ผถู้ ญ
ือหน่
นได้รบั ทราบรายงานการประชุ
มดังกล่าว
2. นางสาวพิ
มพ์ใจ่งทีมานิ
ตขจรกิ
อบบั
ชีรบวั ยลงทุ
อนุญาตทะเบี
ยนเลขที่ 4521
ความเห็
นบริษัทจัเดชอาคม
ดการ
3. นางสาวรสพร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659

บริ
ษัทจัทด่ีผการมี
วามเห็
นว่ารายงานการประชุ
มสามั
ผู้ถือบริ
หน่ษวัทยลงทุ
กองทุ
นรวมโครงสร้
ฐานเพื
ในกรณี
สู้ อบบัคญ
ชีทงั้ หมดข้
างต้นไม่สามารถปฏิ
บตั ิงญานได้
สานักนงาน
อีวาย
จากัด รับทีา่จงพื
ะจัดน้ หาผู
ส้ อบ่ อ
อนาคตประเทศไทย
ประจ
าปี 2562
นทีทั่ 27
นัน้ ตได้ิและประสบการณ์
บนั ทึกไว้ถกู ต้องครบถ้
วนแล้วส้ จึอบบั
งเห็นญสมควร
บัญชีรบั อนุญาตรายอื
่นของบริ
ษัทเพืซึ่งอประชุ
ทาหน้มาเมืที่อแวัทน
ง้ นีมกราคม
้ รายละเอี2563
ยดประวั
ทางานของผู
ชีของ
รายงานให้
ถู้ ือหน่ารอบปี
วยลงทุบนญ
กองทุนรวมผประจ
ั รับชีทราบ
2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามรายชื่อข้างต้น ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วความเห็
ย 5 นผู้ดูแลผลประโยชน์

ผูส้ อบบัญชีจากบริ
ษัทสานักงาน ผอีูวถ้ าย
ด ได้นรรับั บการแต่
งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัมญสามั
ชีของกองทุ
เป็ น
ผูทัด้งนีูแ้ลผลประโยชน์
เห็นควรรายงานให้
ือหน่จวากัยลงทุ
ทราบรายงานการประชุ
ญผูถ้ ือหน่นรวม
วยลงทุ
ระยะเวลารวม
5 ปี า(ตังพืง้ แต่
ปี 2559)
กองทุ
นรวมโครงสร้
น้ ฐานเพื
่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2562
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจารอบปี บญ
ั ชี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
่
่
วาระที
2
รั
บ
ทราบการจั
ด
การกองทุ
น
รวมในเรื
อ
งที
ส่ าคั
นรวมในอนาคต
จานวน 1,530,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่
าบริญกและแนวทางการจั
ารอื่น ๆ ตามที่เกิดขึดน้ การกองทุ
จริงและภาษี
มลู ค่าเพิ่ม (หากมี))
บริษัทจัดการได้ทาสรุ ปการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญสาหรับปี 2563 และแนวทางการจัดการกองทุน
เปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2564 และรอบปี บญ
ั ชี 2563
รวมในอนาคต ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
รอบปี บญ
ั ชี 2564
รอบปี บญ
ั ชี 2563
เปลี่ยนแปลง
1.
การจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
1 ตุลาคม 2562 ถึง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุน รวมลงทุ
ครัง้ แรก ได้แก่ การลงทุ
ในสิท2563
ธิในรายได้ท่ีเกิดขึน้ จาก
กันยายนน2564
30 กันนยายน
เส้นทางในปั จจุบสอบทานรายไตรมาส
นั ของทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรั
รพาวิถี
480,000
480,000ช และทางพิเศษบู0%
ซึ่งการทางพิเศษแห่
งประเทศไทย (“กทพ.”) จะเป็ นผูท้ าหน้
าที่บริหารจัดการตามธุรกิจ700,000
ปกติ (Day-to-Day Management)
ตรวจสอบรายปี
700,000
0%
ตามที่กฎหมายกตรวจสอบรายได้
าหนด และตามข้คอา่ ตกลงในสั
บโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ.
บริหารจัดการและดาเนิ
ผ่านทาง ญญาโอนและรั
350,000
350,000
0%นการ
ให้บริการ รวมทัง้ จัดเก็บและควบคุ
และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิ
เศษ ระบบทางพิเศษ
รวม มการจัดเก็บค่าผ่านทาง
1,530,000
1,530,000
0%และ
สิ่งก่อสร้างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนใน
ความเห็นของบริษัทจัดการ
รายได้ครัง้ แรกตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานของ กทพ.
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบ
ทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทัง้ สิน้ 83.2 กิโลเมตร
บัญชี ประจารอบปี บญ
ั ชี 2564 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564) ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี ้
ประกอบด้วย
บริษัทจัดการ เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง
28.2นกิของกองทุ
โลเมตร เชืน่อรวม
มต่อและไม่
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุ
งเทพมหานคร
นออก
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็
นต่องบการเงิ
มีความสัมพันธ์ และ/หรื
อ ส่วนได้ด้เสีายนตะวั
กับกองทุ
น
วณจตุ
โชตินเข้
ากับทางพิ
เวณอาจณรงค์
– อาจณรงค์
รวม ผูบ้ ริหาร ผูบริ
ถ้ ือเหน่
วยลงทุ
รายใหญ่
หรืเอศษเฉลิ
ผูท้ ่เี กี่ยมวข้มหานครบริ
องกับบุคคลดั
งกล่าว โดยมีและทางพิ
ความเป็ นเศษบางนา
อิสระต่อการท
าหน้าที่ และ
(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทาง
ยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวันออก
ข้ามแม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
หน้าา11/13
2/13
หน้
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วาระที่ 1 ความเห็
รับทราบรายงานการประชุ
นผู้ดูแลผลประโยชน์
มสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
าปี 2562 เห็นว่าผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชี
ผูประจ
ด้ แู ลผลประโยชน์

บริษนัทชอบจากส
จัดการได้านั
จัดกทงาน
ารายงานการประชุ
มสามัญานัผูกถ้ งานคณะกรรมการก
ือหน่วยลงทุน กองทุากั
นรวมโครงสร้
น้ ฐานเพื่ออนาคต
ที่ได้รบั ความเห็
ก.ล.ต. ตามประกาศส
บหลั กทรัพย์างพื
และตลาดหลั
กทรัพย์
ประจเรืาปี
2562 ซึคง่ วามเห็
ประชุมนเมื
่อวันส้ทีอบบั
่ 27 มกราคม
2563นและได้
มดังมกล่
าวแก่มตพัลาด
ทีประเทศไทย
่ สช. 39/2553
่องการให้
ชอบผู
ญชีในตลาดทุ
(รวมทันาส่
ง้ ทีง่มสีกาเนารายงานการประชุ
ารแก้ไขเพิ่มเติม ) และไม่
ีความสั
นธ์
หลักทรัพอย์ส่แวห่นได้
งประเทศไทย
าหนดนรายใหญ่
รวมทัง้ ได้หรื
เผยแพร่
งกล่าวาวในเว็ปไซต์ของ
และ/หรื
เสียกับกองทุภายใน
นรวม 14
ผูบ้ วัริหนารตามเวลาที
ผูถ้ ือหน่ว่กยลงทุ
อผูท้ ่เี กีร่ยายงานการประชุ
วข้องกับบุคคลดัมงดักล่
บริษัทจัดการ และได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
่น ๆ (ถ้ามี)่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที
เรื่องอื
ประจาปี่ 72562
ดังปรากฏในสิ
ไม่มี นบริษัทจัดการ
ความเห็

บริษัทจัดการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ อ
บริษัทจัดประจ
การขอแจ้
งให้ทซึราบว่
า บริมเมื
ษัท่อจัวัดนการได้
นาส่งรายงานข้
วข้อง ให้
แก่ผวถู้ จึืองหน่
อนาคตประเทศไทย
าปี 2562
่งประชุ
ที่ 27 มกราคม
2563 อนัมูน้ ลได้และเอกสารที
บนั ทึกไว้ถกู ต้่เกีอ่ยงครบถ้
วนแล้
เห็นวยลงทุ
สมควรน
ตามรายชื่อผณ
นปิวยลงทุ
ดสมุดนทะเบี
ยนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 8 มกราคม 2564 พร้อมนี ้ บริษัทจัดการได้แนบรายงาน
รายงานให้
ถู้ ือวัหน่
รับทราบ
ประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนท่านใดประสงค์จะขอรับรายงาน
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ประจาปี 2563 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ชัน้ 22
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
เห็นควรรายงานให้
ผูถ้ ือกรุ
หน่งวเทพมหานคร
ยลงทุนรับทราบรายงานการประชุ
ญผูถ้ ือหน่วและ/หรื
ยลงทุนอ
เลขที่ 199 ถนนรั
ชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
10110 หมายเลขโทรศัพมท์สามั
02-649-2000
กองทุ
รวมโครงสร้
งพืน้ ฐานเพื
่ออนาคตประเทศไทย
บริ
ษัทนหลั
กทรัพย์จดั าการกองทุ
น กรุ
งไทย จากัด (มหาชน)ประจ
เลขทีาปี่ 12562
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-6100
วาระที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดการได้ทาสรุ ปการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญสาหรับปี 2563 และแนวทางการจัดการกองทุน
สามารถส่งคาถามโดยใช้แบบฟอร์มสาหรับส่งคาถาม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัทจัดการ พร้อมระบุ
รวมในอนาคต ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
ชื่อ-นามสกุล และระบุช่ือ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
1.
การจัอดงทางหนึ
การกองทุ
ผ่านช่องทางใดช่
่ง ดังนต่รวมในเรื
อไปนี ้ ่องทีส่ าคัญ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
1. ทรั
ทางไปรษณี
์:
พย์สินกิจยการโครงสร้
างพืน้ ฐานที่กองทุน รวมลงทุนครัง้ แรก ได้แก่ การลงทุนในสิทธิในรายได้ท่ีเกิดขึน้ จาก
รวมโครงสร้เศษที
างพื่กน้ องทุ
ฐานเพื
่ออนาคตประเทศไทย
เส้นทางในปักองทุ
จจุบนั นของทางพิ
น รวมเข้
าลงทุนในรายได้ครัง้ แรก ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
ษัทหลังกประเทศไทย
ทรัพย์จดั การกองทุ
น เอ็จะเป็
มเอฟซีนผูจท้ ากัาหน้
ด (มหาชน)
ซึ่งการทางพิบริ
เศษแห่
(“กทพ.”)
าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management)
เลขที่ าหนด
199 อาคารคอลั
ทาวเวอร์ญชัญาโอนและรั
น้ 22 ถนนรัชบดาภิ
เษกทธิในรายได้ โดย กทพ. บริหารจัดการและดาเนินการ
ตามที่กฎหมายก
และตามข้มอน์ตกลงในสั
โอนสิ
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
ให้บริการ รวมทั
ง้ จัดเก็บและควบคุ
มการจักรุดงเก็เทพมหานคร
บค่าผ่านทาง10110
และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และ
หรือ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนใน
สิ่งก่อสร้างถาวรต่
กองทุนรวมโครงสร้
งพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
รายได้ครัง้ แรกตามที
่กฎหมายกาาหนดและตามมาตรฐานของ
กทพ.
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทัง้ สิน้ 83.2 กิโลเมตร
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้
ประกอบด้วย
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้านตะวันออก
2. ทาง Website กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย:
บริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
www.tffif.com
(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทาง
3. ทาง E– mail :
ยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวันออก
tffifagm@mfcfund.com หรือ tffif@ktam.co.th
ข้ามแม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
หน้าา12/13
2/13
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประจาปี 2562
ทัง้ นีบริ
้ บริษษัทัทจัจัดดการได้
การจะกลั
กรองคาถามในเบือ้ มงต้
นญ
และจะด
นการจั
ทาสรุนปรวมโครงสร้
ประเด็นสาคัางพื
ญในลั
กษณะค
าถาม
จัดท่ นารายงานการประชุ
สามั
ผูถ้ ือหน่าเนิ
วยลงทุ
น ดกองทุ
น้ ฐานเพื
่ออนาคต
และค
าตอบเพื
่อให้าปีผูถ้ 2562
ื อหน่วซึยลงทุ
บทราบ
่านระบบสารสนเทศของตลาดหลั
กทรัพย์มแดัห่งกล่
งประเทศไทย
ประเทศไทย
ประจ
ง่ ประชุนมรัเมื
่อวันที่ โดยเผยแพร่
27 มกราคม ผ2563
และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุ
าวแก่ตลาด
และเวปไซต์
ข
องบริ
ษ
ั
ท
จั
ด
การ
www.mfcfund.com
และ
www.ktam.co.th
และเวปไซต์
ก
องทุ
น
รวม
www.tffif.com
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของ
ภายใน
นับแต่แวนบส
นั ที่บาเนารายงานการประชุ
ริษัทจัดการปิ ดรับคาถามและข้
เติมนันน้ รวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บริษัทจัด14การวันและได้
มสามัญผูถ้ อือสอบถามเพิ
หน่วยลงทุน่มกองทุ
ประจาปี 2562 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ อ
อนาคตประเทศไทย ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นัน้ ได้บนั ทึกไว้ถกู ต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
รายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ (นายไพรั
ูแลผลประโยชน์
เห็นควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุ
มสามั
ญผูชถ้ ย์ือ)หน่วยลงทุน
ช มิคะเสน)
(นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิ
จวานิ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2562
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
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
หน้าา13/13
2/13
หน้
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ศไ(TFFIF) 2563
1.       ไ   ธ ์ 
คําตอบ
น้ อหนลงุนจได้บั จากกองุนม คอ กาได้บั เงนั นลแลเงนคนุน ดกองุนม ม
นบาจาเงนั นลให้แก้ อหนลงุนอางน้อ ล 2 คัง ในอัตาไมนอ้ กา้อล 90 องกําไุ
ับุงแล้ แลในกกองุนมมกาํ ไม กองุนมอาจจาเงนั นลให้แก้ อหนลงุนจากกําไ
มได้ อางไกตาม บัจัดกาจไมจาเงนั นลไมาจเ นกาจาจากกําไุับุงแล้้างต้น
หอจากกําไมในกกองุนมังมอดาดุนมอ นอกจากน  กองุนมมนบาจคนา
คลองนเกน ให้แก้ อหนลงุนด้กาลดุน ัง น  ้ อหนลงุนามาจาาาลเอดเมเตมใน
หั้อ 7.2 นบาแลกาจาเงนั นลแลกาคนเงนลงุนแก้ อหน องหนังอ น แลัตกา
จาเงนั นลแลกาคนุนในหั้อ 1.7 ในางานจํา 2563 งุ้อมลกาจานตอบแนอง
กองุนม้อนหลัง ดังน 

 
   ()
  
 

  
    
1
1 ต.ค.61 – 31 .ค.61 340,008,000 0.0744
1 ม.ค.62
15 ม.ค.62
2
1 ม.ค.62 – 31 ม.ค.62 468,425,000 0.1025
31 .ค.62
14 ม..62
3
1 เม..62 – 30 ม..62 439,634,000 0.0962
29 .ค.62
16 ก..62
4
1 ก.ค.62-30 ก..62
546,115,000 0.1195
2 .ค.62
19 .ค.62
5
1 ต.ค.62 – 31 .ค.62
531,491,000 0.1163
 ม.ค.
16 ม.ค.
6
1 ม.ค.63 – 31 ม.ค.63 471,624,000 0.1032
 ม.. 
16 ม..63
7
1 เม..63 – 30 ม..63 352,347,000 0.0771
 .ค.
16 ก.. 
8
1 ก.ค.63 – 30 ก..63
463,398,000 0.1014
4 .ค. 
 .ค.
 

   /    


 

1
2
3

1 ต.ค.61 – 31 .ค.61
1 ม.ค.62 – 31 ม.ค.62
1 เม..62 – 30 ม..62

   ()
    
40,673,000
0.0089
72,206,000
0.0158
84,088,000
0.0184
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2. ไ     2563ึ ไ ธ ไ 

กองุนมจจาเงนั นลจากกําไุ ัง น  หากกองุนมังมเงนดหอาคลองนเกนอ กองุนม
อาจจาเงนั นลจากกําไมได้ ในกกาจาเงนั นลําหับ 2563 นัน เ นกาจาจากกําไุแล
จาจากกําไม เนองจากกองุนมมาคลองนเกนหอเงนดจากลกาดําเนนงานมากกากําไุ
นอกจากนก องุนมมากาคาใ้จาไมเ นตัเงน ดเงนดนองกําไุนนั กองุนมจาในเงนั นล
จากกําไุ ําหับเงนดนเกนกําไุกองุนมได้จาออกใน เงนั นลจากกําไมงเกดจาก
กําไจากกาเมนมลคาุต มองเงนลงุน ดังนัน กองุนมจงจาั นลจากกําไุงั หมด แลจาเงน
ั นล (เงนดนเกน) จากกําไม
3.      ไ     ธ    
   ไ        ไ 10
 ไ
คําตอบ
กองุนมเ นกองุน ดไมมกาํ หนดอาุกองุน ในกกองุนมไมมกาลงุนเมเตมแลลกาดําเนนงาน
เ นไตามมากา ้ อหนลงุนจได้บั กาอคนเงนลงุนานกบนกาลดมลคาหนลงุน
หางเลา 30  ตามัญญากาลงุน (น ุด 29 ตุลาคม 2591) จนคบ 10 บา/หน งจอจา
ได้กก องุนมมาคลองแลไมมกาํ ไม แตหากกองุนมมกาํ ไมกองุนมจจาลตอบแน
ในเงนั นลแนกาลดุน ดังนัน ดุหากกองุนมไมมกาลงุนเมเตมแลลกาดําเนนงานเ นไ
ตามมากา ้ อหนลงุนจได้บั เงนจากกาลดุนานกาลดมลคาหนลงุนแลกาจาั นลมกัน
ไมตาํ กา 10 บา/หน
4. ธ      ไ  3    
30 2563ธ    2563 ึ  2562 10
   14ไ  1  
  ์ ธ           ์ ธ    2563
 53,696 2562ึ 54,331ธ 
คําตอบ
1. คามเนมกาจัดกากองุน ในอัตาไมเกน้อล 1.00 ตอ องมลคานัุ องกองุนม 
ันน เดอน แล ไมตาํ กา 10 ล้านบาตอ (ไมมามล คาเมหอาอนในํานองเดกัน) ตามบุ
ในหมาเหตุกอบงบกาเงนําหับ น  ุดัน 30 กันาน 2563 ้อ 14 เอ งคาใ้จากองุน
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2. จากลกาดําเนนงานจํา น ุดัน 30 กันาน 2563 คามเนมจัดกากองุนจํานน 46.35 ล้านบา
เมน เมอเบกับ 2562 งมคามเนมจัดกาจํานน 36.98 ล้านบา าเหตุหลักเกดจากจํานนัน
แตกตางกัน ดคามเนม 2563 มจาํ นนันม 366 ัน (ตัง แตนั  1 ตุลาคม 2562 งัน 30 กันาน 2563)
นใน 2562 มจาํ นนันม 337 ัน (ตัง แตนั กองุนมได้เ้าลงุนในัญญาอนแลับอนในาได้
คอ ัน 29 ตุลาคม 2561 งัน 30 กันาน )
ัง น  กาคําน้างต้นเ นกาคํานดมาเนองจากในหาง มลคาันุจมกาเคลอนไห
ุกเดอน
5.   ์ ธ   2563 2562 ไ
คําตอบ
กาลดลงองนัุใน 2563 ลดลงจากมลคา 54,331.15 ล้านบา ใน 2562 เ นมลคา 53,696.12 ล้านบา
ใน 2563 เกดจาก 2 าเหตุหลัก ดังน 
1. มลคาเงนลงุนในัญญาอนแลับอนในาได้ตามมลคาุตม ลดลงจากกาเมนาคาุตม
จํา ําให้มล คาลดลง จํานน 259.00 ล้านบา ง เ นกาับลดมลคาตามาคาุตมใหมแลําให้
มาดุนงั ไมเกดน จง ดาลเอดเ นไตามหมาเหตุกอบงบกาเงนําหับ น  ุดัน 30 กันาน
2563 ้อ 7 เองเงนลงุนตามมลคาุตม
2. เนองจากคาใ้จาในกาออกแลเนอาหนลงุนอตัดบัญ ลดลง จํานน 294.67 ล้านบาดเ น
กาตัดจําหนาหาง เ นคาใ้จากองุนมตามมาตฐานบัญกองุน าลเอดตามหมาเหตุ
กอบงบกาเงน ้อ 10 เอง คาใ้จาในกาออกแลเนอาหนลงุนอกาตัดบัญ
6. ไ( ) ธ  ไ  ึ    2562256 ไ
คําตอบ
ใน 2562 ากากําไุงั ไมเกดน จากเงนลงุน มจาํ นน 8,356 ล้านบา เกดจากกาเมนมลคาเงน
ลงุนในัญญาอนแลับอนในาได้เมอัน 30 กันาน 2562 งมมล คาุตมจํานน 53,166 ล้านบา
จงบันกเ นกําไงั ไมเกดน จงจากเงนลงุน
ใน 2563 ากาาดุนุงั ไมเกดน จากเงนลงุน มจาํ นน 259 ล้านบา เกดจากกาเมนมลคาเงน
ลงุนในัญญาอนแลับอนในาได้เมอัน 30 กันาน 2563 งมมล คาุตมจํานน 52,907 ล้านบา
ลดลงจากมลคาุตมใน 2562 จํานน 259 ล้านบา จงบันกเ นาดุนงั ไมเกดน จงจากเงนลงุน ด
กาเมนาคาุต มนจ ดั ําด้ เมนาคาอ บัจัดกาแตงตัง น งเ นไตามบุในคงกา
้อ 7.7.5 เองกาแตงตัง  หน้าแลคามับดอบอง้ เมนคาัน แลกาตัง มมุตฐานตาง ๆ
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อง้ เมนาคาอดังกลาเ นไตามั จจัแดล้อมในงเลาาํ กาเมนาคา ัง ั จจัางเฐกจ
อัตาลตอบแนตลาด (Market Yield) ดมมุตฐานแลาตาง ๆ ในอนาคตงั ไมเกดน จง
อางไกตาม ากาาดุนุงั ไมเกดน จากเงนลงุนดังกลาเ นากางั ไมเกดน จงแลมใากา
าดุนงเกดจากลกอบกาจงองกองุน
7. ไ( ) ธ   ึ    ไ
คําตอบ
ากากําไ (าดุน) ุเกดจากเงนลงุน จํานน 379,454 บา เกดจากกําไได้จากกาลงุนในนั
าคลองตามบุใ นคงกา เน ันบัตนาคาแหงเไ ันบัตัฐบาล ัง น  เอหาลน
ให้แกกองุนจากาคลองคงเหลอ
8.       ไ
คําตอบ
คาใ้จาในนนเ  นคาใ้จาเมอจัดตัง กองุนม งเ นคาจ้างกาตาง ๆ แลเ้ าญเาางเก้อง
เน กาางกาเงน กากหมา จ้ ดั จําหนาหลักั ้ เมนกาจาจแล้ อบบัญ เ นต้น
ดเ นคาใ้จาเกดน กมกาจัดตัง กองุนมหอเมุนเนอาตอานัไงกองุนมจําเ นต้อง
มเ้ าญเหลาน าํ ให้ตอ้ งมคาใ้จาเน 
9.   ไ
คําตอบ
าคาตลาดองกองุนม จน กับคามต้องกาอ าองนักลงุนในตลาดหลักัแหงเไ แล
านกาแลั จจัแดล้อมองตลาดในนัน
10.  ไไ    ์ ศไ
คําตอบ
ําหับกําไมองกองุนม  ัน 31 ันาคม 2563 มจาํ นน 8,118 ล้านบา ดามาดาลเอด
ได้ในงบกาเงนองกองุนมําหับงด น  ุด  ัน 30 กันาน 2563 แลําหับงดามเดอนน ุดัน
31 ันาคม 2563 ในหมาเหตุกอบงบกาเงน หั้อ กําไม
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11.    ไ
คําตอบ
บัจัดกาได้เ ดเเกกับแนกาดําเนนงานองกองุนมในอนาคตไ้ใน า 2 เองับาบกา
จัดกากองุนมในเองําคัญแลแนางกาจัดกากองุนมในอนาคต ในจดหมาเอง างาน้อมลอง
กองุนมําหับ้ อหนลงุนแนกาจัดุม้ อหนลงุนจํา 2563 ได้งไัง้ อหนลงุน
ุกานเบ้อแล้ แลกองุนมมนบาในกา้างกาเตบตอางตอเนองดกาเ้าลงุนัน
คง้างน ฐานเมเตม งกองุนมอหางกาหาันองาคัฐมกั าแลกาเตบต
มันคง งหากมคงกาลงุนใดเหมาม กองุนมจเนอออนุมัตจ ากุม ้ อหน ลงุ น เ อ
จาาอนุมตั ตอไ

หน้า 5 จาก 5

