
  

ที่ บลจ. TFF 023/2564             วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 

เร่ือง ขอน าส่งรายงานขอ้มลูการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2564 กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (TFFIF) 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานขอ้มลูการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 และส าเนารายงานสรุปประเด็นส าคญัค าถามและค าตอบจากการส่ง
รายงานขอ้มลูการประชมุ  

2.  QR Code รายงานประจ าปี 2564 และ QR Code งบการเงินสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
3.  การจา่ยเงินปันผลในรอบปีบญัชี ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
4.  ประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ ารอบปีบญัชี 2565 
5.   แบบฟอรม์ค าถามค าตอบส าหรบัผูถื้อหน่วย 

 
 ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจดัการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหน่วยลงทุน และเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
และความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการจดัประชมุที่มีการรวมตวักนัของบคุคลเป็นจ านวนมาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทจดัการ”) ในฐานะบรษิัท
จัดการของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) (“กองทุนรวม”)  จึงพิจารณาด าเนินการตาม
แนวทางตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน./จ. 10/2564 เรื่อง การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญั
ประจ าปีที่จัดขึน้ในปีพ.ศ. 2564 ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ก าหนด โดยการจดัส่งรายงานขอ้มลูของกองทนุรวมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับทราบรายงานขอ้มูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประจ าปี 2563 

บริษัทจัดการไดพิ้จารณารูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี  2563 เป็นการจัดส่งรายงาน
ขอ้มูลการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2564 ซึ่งบริษัท
จดัการไดจ้ดัส่งรายงานขอ้มลูการประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วย 
วนัที่ 8 มกราคม 2564  เพื่อรบัทราบขอ้มลูและไดเ้ปิดเผยรายงานขอ้มลูดงักล่าวผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วันที่ 20 มกราคม 2564  พรอ้มกันนี ้บริษัท
จัดการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการก าหนด  โดยบริษัท
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จดัการไดจ้ดัท ารายงานสรุปประเด็นส าคญัค าถามและค าตอบจากการส่งรายงานแทนการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  ประจ าปี 2563   และไดน้ าส่งส าเนารายงานดังกล่าวแก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดย
รายละเอียดของรายงานขอ้มลูการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 
2563 และส าเนารายงานสรุปประเด็นส าคญัค าถามและค าตอบ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย  #1   

ความเหน็บริษัทจดัการ 

บรษิัทจดัการมคีวามเห็นว่า รายงานขอ้มลูการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2563 และสรุปประเด็นส าคญัค าถามและค าตอบจากการส่งรายงานแทนการประชมุสามญัผู้
ถือหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2563  นัน้ ไดบ้นัทึกไวถ้กูตอ้งครบถว้นแลว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน รบัทราบรายงานขอ้มลูการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 2563 และรายงานสรุปประเด็นส าคญัค าถามและค าตอบ
จากการส่งรายงานแทนการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจ าปี 
2563 

วาระที ่2  รับทราบการจัดการกองทนุรวมในเร่ืองทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทนุรวมในอนาคต  

 บริษัทจดัการไดท้ าสรุปการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญัส าหรบัปี 2564 และแนวทางการจดัการกองทนุ
รวมในอนาคต ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. การจัดการกองทนุรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2564 

ทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีกองทนุรวมลงทนุครัง้แรก ไดแ้ก่ การลงทนุในสิทธิในรายไดท้ี่เกิดขึน้จากเสน้ทาง
ในปัจจุบนัของทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้แรก ไดแ้ก่ ทางพิเศษฉลองรชั และทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) จะเป็นผูท้  าหนา้ที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่
กฎหมายก าหนด และตามขอ้ตกลงในสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได ้โดย กทพ. บรหิารจดัการและด าเนินการใหบ้รกิาร 
รวมทั้งจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และด าเนินการบ ารุงรกัษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และส่ิงก่อสรา้ง
ถาวรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือใชป้ระโยชนใ์นทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้
แรกตามที่กฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานของ กทพ.  

ทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้แรกจ านวน 2 สายทางครอบคลมุระยะทางรวมทัง้สิน้ 83.2 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ย 

(ก) ทางพิเศษฉลองรชั ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัออก
บรเิวณจตโุชติ เขา้กบัทางพิเศษเฉลิมมหานครบรเิวณอาจณรงค ์และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค ์และ 
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(ข)  ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทาง
ยาวที่สดุในประเทศไทยและมีจดุเริ่มตน้จากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบรเิวณบางนาไปทางทิศตะวนัออกขา้ม
แม่น า้บางปะกง สิน้สดุที่จงัหวดัชลบรุี  

ทางพิเศษที่กองทุนเขา้ลงทุนในรายไดค้รัง้แรกมีปริมาณการจราจรรวมโดยเฉล่ียส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กันยายน 2561ถึง 2564 จ านวน  388,324 คันต่อวัน 402,495 คันต่อวัน 347,269 คันต่อวัน และ 280,259 คันต่อวัน
ตามล าดบั โดยแยกปรมิาณจราจรตามสายทางพิเศษที่กองทนุเขา้ลงทนุในรายไดค้รัง้แรก ดงันี  ้

     ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัช (คันต่อวัน) 
                                          ส าหรับปีสิน้สุด 30 กันยายน  

หน่วย:คนัต่อวนั 2560 2561 2562 2563 2564 
รถยนต ์4 ลอ้ 218,997 228,895 238,238 208,231 170,476 
รถยนต ์6 -10 ลอ้ 2,538 2,636 2,720 2,061 1,514 

รถยนตม์ากกว่า 10 ลอ้ 390 456 483 426 394 

รวม 221,925 231,987 241,441 210,718 172,384 
 

ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษบูรพาวิถี (คนัตอ่วนั) 
  ส าหรับปีสิน้สุด 30 กันยายน 
 

หน่วย:คนัต่อวนั 2560 2561 2562 2563 2564 
รถยนต ์4 ลอ้ 139,963 148,451 152,997 130,209 102,257 
รถยนต ์6 -10 ลอ้ 6,350 6,623 6,727 5,221 4,492 
รถยนตม์ากกว่า 10 ลอ้ 1,226 1,263 1,330 1,120 1126 

รวม 147,539 156,337 161,054 136,550 107,875 

ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ตัง้แต่ปี 2563 การระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ (COVID-19) ไดส่้งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกและ
กระทบต่อการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยสถานการณก์ารติดเชือ้มีความรุนแรงมากขึน้ในเดือนกรกฏาคม 
2564 โดยรฐับาลไดป้ระกาศใหม้ีการล็อกดาวนแ์ละเคอรฟิ์วในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ตัง้แต่วนัท่ี 12 กรกฏาคม 2564 
พรอ้มทัง้ขอความร่วมมือใหท้ัง้ภาครฐัและเอกชน work from home100% ปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อ
พฤติกรรมผูบ้รโิภคในการใชร้ถและทางด่วนจึงท าใหภ้าพรวมปรมิาณจราจรทัง้ 2 สายทางลดลงอย่างมีนยัส าคญั  

การบ ารุงรักษาทางพิเศษทีก่องทุนรวมเข้าลงทนุในรายได ้

 กทพ. มีหนา้ที่ด  าเนินการต่าง ๆ ตามสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได ้ซึ่งรวมถึงการด าเนินการบ ารุงรกัษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบ ารุงรกัษาเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) ส าหรบัทางพิเศษที่กองทนุ
รวมเขา้ลงทุนในรายได ้เพ่ือใหท้างพิเศษมีความคุม้ค่า สะดวก และเพื่อใหผู้ใ้ชท้างมีความปลอดภยัในการใชบ้ริการทาง
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พิเศษ โดยทั่วไป การบ ารุงรกัษาทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายไดเ้ชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) นั้นมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อยืดอายกุารใชง้านของโครงสรา้งและอปุกรณข์องทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายได ้ในขณะท่ีการ
บ ารุงรกัษาเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance) มกัจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขความเสียหายท่ีเกิดขึน้บนโครงสรา้งและ
อปุกรณข์องทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้ 

กทพ. มีการด าเนินการดา้นบ ารุงรกัษาทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายไดต้ามรอบระยะเวลาเป็นรายเดือน 
โดยมกัจะท าการบ ารุงรกัษาทางพิเศษในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. จนถึง 4.00 น. เพื่อใหม้ีผลกระทบต่อความคล่องตวั
ของปรมิาณการจราจรนอ้ยที่สดุ ในระหว่างการบ ารุงรกัษาทางพิเศษและโครงสรา้งทางพิเศษ กทพ. จะจดัใหม้ีช่องทางเดนิ
รถอย่างนอ้ย 1 ช่องเปิดใหบ้ริการเพื่อรองรบัการจราจร จึงท าใหใ้นรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 ยงัไม่มีทาง
พิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดส้ายทางใดที่ปิดการด าเนินการทัง้หมดเนื่องจากการงานบ ารุงรกัษา 

โดยในรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 กทพ. ไดด้  าเนินงานดา้นการบ ารุงรกัษาที่ส  าคญัหลายประการ 
ไดแ้ก่ 

การบ ารุงรกัษาทางพิเศษฉลองรชัที่ส  าคญั 

(1) การปรบัปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรชั 

(2) การปรบัปรุงถนนท่ีก่อสรา้งทดแทนถนนจตโุชติของโครงการพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 

การบ ารุงรกัษาทางพิเศษบรูพาวิถีท่ีส าคญั 

(1) การปรบัปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษบรูพาวิถี 

(2) การปรบัปรุงป้ายเตือนทางโคง้ บนทางพิเศษบรูพาวิถี 

การบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ 

กทพ. มีแผนการด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัย ซึ่งก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ 
ส าหรบับุคลากรของ กทพ. ในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุ (ทัง้ที่รา้ยแรงหรือไม่รา้ยแรง) เพลิงไหม ้ภยัพิบตัิ วินาศกรรม และ/หรือ
การชุมนุมประทว้ง นอกจากนี ้พนักงานของ กทพ. ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งฝึกซอ้มเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรับเหตุการณท์ี่อาจ
เกิดขึน้เหล่านีด้ว้ย โดยปกติแลว้ กทพ. บริหารจดัการการจราจรและความปลอดภยับนถนนโดยใชก้ลไกดงัต่อไปนี ้ซึ่งใน
ส่วนของการปฏิบตัิงานนัน้ จะมีการด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมง 

(ก) ศนูยค์วบคมุ  

กทพ. มีศนูยค์วบคมุทางพิเศษส าหรบัทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายไดแ้ต่ละสายทาง เมื่อมีเหตจุ าเป็น 
เจา้หนา้ท่ีของ กทพ.ท่ีประจ าอยู่ท่ีศูนยค์วบคุมทางพิเศษจะท าหนา้ที่เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานการ
ส่ือสารระหว่างผูใ้ชท้างและหน่วยกูภ้ยัฉกุเฉินและต ารวจจราจร   

(ข) กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและกลอ้งตรวจจบัความเรว็  
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กทพ. มกีารติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดบนทางพิเศษที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุในรายได ้ตลอดแนวเสน้ทาง ท าให ้
กทพ. สามารถสงัเกตสภาพการจราจรทัง้บรเิวณสายทางและหนา้ด่าน นอกจากนี ้ยงัมีการติดตัง้กลอ้งตรวจจบั
ความเรว็ตลอดแนวเสน้ทางของทางพิเศษที่กองทนุเขา้ลงทนุในรายได ้ 

ส าหรบัทางพิเศษบรูพาวิถี ไดม้ีระบบแจง้เตือนความเรว็ (Your Speed Sign) และกลอ้งตรวจจบัความเร็ว เพื่อ
เพิ่มความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชท้างพิเศษและลดการเกิดอุบตัิเหตบุนทางพิเศษ และเพื่อด าเนินการทางกฎหมาย
กับผูฝ่้าฝืนใชค้วามเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด และเพื่อน าขอ้มลูที่ไดจ้ากกลอ้งตรวจจบัความเร็วไปใชใ้นการ
ประเมินผล และวางแผนการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยับนทางพิเศษ 

(ค) การจดัการจราจรและการกูภ้ยั  

กทพ. มีรถที่ใชใ้นการจดัการจราจรและการกูภ้ยัส าหรบัทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายได ้โดยทั่วไปรถ
ที่ใชใ้นการจดัการจราจรและการกูภ้ัยเหล่านีม้กัจะประจ าอยู่ที่อาคารด่านและจุดท่ีเกิดอุบัติ เหตุบ่อยครัง้ใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน  โดยเจา้หนา้ที่ควบคุมการจราจรของ กทพ. จะเป็นผูห้ยุดหรือบริหารจดัการการจราจรตาม
ความเหมาะสม  

 (ง) การติดตัง้โทรศพัทฉ์กุเฉิน  

กทพ. มีการติดตัง้โทรศพัทฉ์กุเฉินบนทางพิเศษที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนในรายได ้ตลอดแนวเสน้ทาง ในกรณีเกิด
อบุตัิเหตหุรือรถเสีย ผูใ้ชท้างอาจส่ือสารกบัศนูยค์วบคมุทางพิเศษของ กทพ. โดยใชโ้ทรศพัทฉ์กุเฉินได้ 

(จ) ป้ายปรบัเปล่ียนขอ้ความ (Variable Message Sign หรือ “VMS”)  

กทพ. ไดต้ิดตัง้ป้ายปรบัเปล่ียนขอ้ความตลอดแนวสายทางพิเศษบนทางพิเศษฉลองรชั เพื่อใหผู้ใ้ช้ทางไดร้บั
ทราบขอ้มลูเก่ียวกับสภาพการจราจร เพื่อใหผู้ใ้ชท้างเปล่ียนไปใชเ้สน้ทางอื่นในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่น 
นอกจากนี ้ยงัมีการติดตัง้ป้ายสญัญาณจราจร (Matrix Sign) เพื่อเตือนผูใ้ชท้างใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั
และเพื่อแจง้ทิศทางการจราจร  

(ฉ) ป้ายจราจรอจัฉรยิะ  

กทพ. ติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะบนทางพิเศษฉลองรชั เพื่อใหข้อ้มลูแก่ผูใ้ชท้างเก่ียวกบัประมาณการเวลาที่จะ
ถึงจุดหมายปลายทาง และระบบแสดงสภาพการจราจรแบบเสน้สีเพื่อใหผู้ใ้ชท้างทราบถึงระดบัความหนาแน่น
ของปรมิาณการจราจร 

(ช) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 

 กทพ. ไดอ้อกระเบียบและขอ้บงัคบัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชท้างพิเศษ เช่น ระเบียบเก่ียวกบัการจราจร
ในทางพิเศษ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรในทางพิเศษเรื่องการหา้มรถบรรทุกวตัถุอนัตรายเดินรถในทางพิเศษ 
เป็นตน้ 

2. แนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต 

การบ ารุงรักษาทางพิเศษ 
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กทพ. มีอ านาจหนา้ที่กระท ากิจการภายในขอบแห่งวตัถุประสงคต์ามกฎหมายว่าดว้ยการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งรวมถึงการบ ารุงและรกัษาทางพิเศษ และการด าเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ โดย กทพ. จะจัดสรรเงิน
งบประมาณการบ ารุงรกัษาไวส้ าหรบังานดา้นการซ่อมแซม และ/หรือปรบัปรุง เป็นประจ าทุกปี ซึ่งโดยทั่วไปแลว้สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

(1) โครงสรา้งทางพิเศษ เช่น สะพาน และไหล่ทาง พืน้ผิวถนน ระบบระบายน า้ และการตดิตัง้มาตรการดา้นความ
ปลอดภยั รวมทัง้แนวกนัเสียง 

(2) อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นระบบทางพิเศษ 
(3) ระบบไฟฟ้า 
(4) อาคาร (เช่นอาคารท่ีอยู่บริเวณดา่นเก็บค่าผ่านทาง) 

ส าหรบัรอบปีบญัชี ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 กทพ. ไดจ้ดัสรรเงินงบประมาณในเรื่องดงักล่าวไว้
ตามมติเห็นชอบกรอบและงบลงทนุของรฐัวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2565  

แผนการบ ารุงรกัษาทางพิเศษฉลองรชัส าหรบัปีงบประมาณ 2565 

(1) การปรบัปรุงผิวจราจร 
(2) การปรบัปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก 
(3) การปรบัปรุงผิวจราจร 
(4) การปรบัปรุงถนนท่ีก่อสรา้งทดแทนถนนจตโุชติ 
(5) การซ่อมแซมรอยต่อก าแพงกนัตกทิศทาง รามอินทรา-อาจณรงค ์
(6) การติดตัง้ระบบกลอ้งตรวจจบัความเรว็(Speed Camera) 

แผนการบ ารุงรกัษาทางพิเศษบรูพาวิถีส าหรบัปีงบประมาณ 2565 

(1) การเสรมิฐานรากทางพิเศษบรูพาวิถี 
(2) การปรบัปรุงเครื่องหมายจราจร 
(3) การซ่อมแซมอปุกรณด์ดูซบัแรงปะทะ(Crash Cushion) 

ระบบการจัดเก็บเงนิค่าผ่านทาง 

ทางพิเศษฉลองรชั 

กทพ. มีแผนด าเนินการเปล่ียนแปลงระบบจดัเก็บค่าผ่านทางรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม (รวค.) ในการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไมก้ั้น (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
(Single Platform System) ซึ่งไดม้ีการลงนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรฐัและผูป้ระกอบการ เพ่ือ
ศึกษาพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมตัิแบบไม่มีไมก้ั้น (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั (Single 
Platform System) ทัง้ในดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย ดา้นการบรหิารจดัการ และกฎเกณฑข์อ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งของ
แต่ละฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บค่าผ่านทางและอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน  

ส าหรบัการด าเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-Flow) ของ กทพ. จะเริ่มทดลองใชท้ี่ทาง
พิเศษฉลองรชัก่อน โดย กทพ. เลือกด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรชัจ านวน 3 ด่าน ไดแ้ก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางจตุ
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โชติ ด่านเก็บค่าผ่านทางสุขาภิบาล 5-1 และด่านเก็บค่าผ่านทางสุขาภิบาล 5-2 มาด าเนินการ ซึ่งด่านเก็บค่าผ่านทาง
ดงักล่าวเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ของ ทล. ซึ่งจะทดลองระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-
Flow) ท่ีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 1 ด่านเก็บ-ค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2 ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ทบัชา้ง 1 และด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทบัชา้ง 2 โดยตามแผนการด าเนินงานของ กทพ. จะเปิดทดลองใชร้ะบบเก็บ
ค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไมม่ีไมก้ัน้ (M-Flow) ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 

การช าระค่าผ่านทางของระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้  (M-Flow) จะเป็นระบบช าระเงินแบบใช้
ก่อนจ่ายทีหลงั (Post Paid) แบ่งเป็น 2 กรณีคือ กรณีเป็นสมาชิก (Member) และกรณีไม่เป็นสมาชิก (Non-Member) ใน
ส่วนของการบรหิารจดัการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิแบบไม่มีไมก้ัน้ (M-Flow) ของ กทพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาแนว
ทางเลือกในการด าเนินการใหเ้หมาะสมต่อไป 

ทางพิเศษบรูพาวิถี 

ด าเนินการปรบัเปล่ียนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีทัง้สาย โดยการน าระบบตรวจจบัป้ายทะเบียนอตัโนมตัิ 
(License Plate Recognition : LPR) มาใชง้านแทนระบบปัจจบุนั 

การจัดการจราจรและการกู้ภัย 

ทางพิเศษฉลองรชั 

1. การติดตัง้ระบบบริหารจดัการช่องจราจรบนทางพิเศาแบบอตัโนมตัิ (Automatic Lane Control System) โดย
แบ่งเป็น  
1.1  ระบบการควบคมุยานพาหนะแบบอตัโนมตัิ  
1.2 ระบบตรวจจบัความเรว็ เพื่อแสดงใหผู้ใ้ชท้างทราบว่ามีการขบัขี่เรว็กว่าที่ก าหนดผ่านป้าย VMS 
1.3 ระบบตรวจจบัการเปล่ียนช่องจราจรในพืน้ท่ีหา้มเปล่ียน (เสน้ทึบ) พรอ้มอ่านป้ายทะเบียน 

2. ระบบตรวจจบัรถยนตว์ิ่งในไหล่ทางซา้ย (ช่องฉกุเฉิน) 

ทางพิเศษบรูพาวิถี 

1. ระบบตรวจจบัรถยนตว์ิ่งในไหล่ทางซา้ย (ช่องฉกุเฉิน) 

ความเหน็ของบริษัทจดัการ 

            บริษัทจดัการเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน รบัทราบการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการ
จดัการกองทนุรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 

 ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน รบัทราบการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทาง
การจดัการกองทนุรวมในอนาคต  
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วาระที ่3  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2564 

 บรษิัทจดัการไดส้รุปผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดส่ิงที่ส่งมาดว้ย #2 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้

 
ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่30 กนัยายน วันที ่30 กนัยายน 

2564 2563 
 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากการลงทนุ         
รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิในรายได ้ 1,545,295,118 99.73 1,909,029,983 99.57 
รายไดด้อกเบีย้รบัและรายไดอ้ื่น 4,233,176 0.27 8,179,193 0.43 
รวมรายได ้ 1,549,528,294 100.00 1,917,209,176 100.00 
ค่าใช้จ่าย     

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม 45,720,215 2.95 46,354,005 2.42 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 7,429,535 0.48 7,532,526 0.39 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,694,799 0.30 4,605,050 0.24 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7,373,307 0.48 2,335,629 0.12 
ค่าใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุรอการตดับญัชี
ตดัจ าหน่าย 293,864,606 18.96 294,669,715 15.37 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 34,856,449 2.25 36,352,437 1.9 
รวมคา่ใชจ้า่ย 393,938,911 25.42 391,849,362 20.44 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 1,155,589,383 74.58 1,525,359,814 79.56 

ความเหน็ของบริษัทจดัการ 

บรษิัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ที่ผ่านมา 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ที่ผ่านมา 

วาระที ่4 รับทราบงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

 บรษิัทจดัการไดจ้ดัท างบการเงินของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 
และ งบการเงินกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ตามรายละเอียด ส่ิงที่ส่งมาด้วย #2 โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้ 
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หน่วย : บาท 
สิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 

2564 
สิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 

2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ณ วนัที ่30 กนัยายน)     

เงินลงทนุในสญัญาโอนและรบัโอนสิทธิรายไดต้ามมลูคา่ยตุธิรรม 52,876,960,000 52,907,000,000 
 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม  223,818,952 379,570,959  

เงินฝากธนาคาร 77,177,867 90,778,291  

สินทรพัยอ์ื่น 37,020,135 334,085,160  

สินทรพัยร์วม 53,214,976,954 53,708,434,414  

หนีสิ้นรวม 31,071,350 12,318,047  

สินทรพัยส์ทุธิ 53,183,905,604 53,696,116,367  

ทนุจดทะเบียน    

หน่วยลงทนุ 4,570,000,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 9.9569 บาท 45,503,033,000 45,503,033,000  

ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ  45,503,033,000 45,503,033,000  

ก าไรสะสม 7,680,872,604 8,193,083,367  

สินทรพัยส์ทุธิ 53,183,905,604 53,696,116,367  

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 11.6376 11.7497  

งบกระแสเงนิสด (ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน)    

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,624,141,367 1,938,163,443  

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน -1,637,741,791 -1,901,567,512  

เงินฝากธนาคารตน้ปี 90,778,291 54,182,360  

เงินฝากธนาคารปลายปี 77,177,867 90,778,291  

ความเหน็ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพื่อรบัทราบงบการเงินของกองทุนรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเพื่อรบัทราบงบการเงินของกองทนุรวมประจ าปี ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

วาระที ่5  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและเงนิคนืทนุในรอบปีบัญชี สิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2564 

 กองทนุรวมมีนโยบายในการจา่ยปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้เมื่อกองทนุรวมมีก าไรสะสม 
เพียงพอ โดยเมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้และในกรณีที่กองทนุรวม
มีก าไรสะสม กองทนุรวมอาจจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมได ้ 
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 ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลจ านวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงินรวมทัง้สิน้หน่วยละ 0.3170 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,448.69 ลา้น
บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย #3 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 (ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
กองทนุรวมไม่มีประกาศลดทนุ 

รายละเอียดการจ่ายปันผลส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงันี ้ 
คร้ัง
ที ่

ผลการด าเนินงานงวด เงนิปันผล (บาท)           เงนิคืนทนุ (บาท) วันจ่ายเงนิ
ปันผล จ านวนเงนิ ต่อหน่วย   จ านวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 462,484,000 0.1012  - - 17 มี.ค.64 
2 1 ม.ค.64 – 31 มี.ค.64 398,961,000 0.0873 - - 16 มิ.ย.64 
3 1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64   313,045,000 0.0685 - - 15 ก.ย.64 
4 1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64 274,200,000. 0.0600 - - 17 ธ.ค.64 
 รวม 1,448,690 0.3170 - -  

ความเหน็ของบริษัทจดัการ  

 การจ่ายเงินปันผลข้างต้นได้ด าเนินการถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และเป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในช่วงรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นควรใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2564 

วาระที ่6  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ารอบ
ปีบัญชี 2565 (ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

 บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบ
บัญชีของกองทุนรวม ประจ ารอบปีบัญชี 2565 ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตใหส้อบบญัชีในตลาดทนุ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี  ้

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



   

หนา้ 11/12  

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้หมดขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้บรษิทัส านกังาน อีวาย จ ากดั รบัท่ีจะจดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบรษิทัเพื่อท าหนา้ที่แทน ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของ
กองทนุรวม ประจ ารอบปีบญัชี ชว่ง 1 ตลุาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2565 ตามรายชื่อขา้งตน้  ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย #4 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัทส านกังาน อวีาย จ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม เป็น
ระยะเวลารวม 6 ปี (ตัง้แต่ปี 2559) 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ ารอบปีบญัชี 2565  ช่วง 1 ตลุาคม 2564 ถงึ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 
1,530,000 บาท (ค่าสอบบญัชดีงักล่าวยงัไม่รวมค่าบรกิารอื่นๆ ตามที่เกิดขึน้จรงิและภาษีมลูคา่เพิม่ (หากมี))  

                            เปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 และ2564  

 รอบปีบัญชี 2565 
1 ตลุาคม 2564 ถงึ 30 

กนัยายน 2565 

รอบปีบัญชี 2564 
1 ตลุาคม 2563 ถงึ 
 30 กนัยายน 2564 

เปล่ียนแปลง 

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% 

ความเหน็ของบริษัทจดัการ 

ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเหมาะสม มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม และไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว โดยมีความอิสระต่อการท าหนา้ที่ จึงเห็นสมควร
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจ ารอบปีบญัชี 2565  
ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,530,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆและ
ภาษีมลูค่าเพิ่ม (หากมี) ) และน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2564 เพื่อรบัทราบ 

ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่าผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สช. 39/2553 เรื่องการให้
ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ (ฉบบัประมวล) และไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม ผูบ้รหิาร 
ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้น าส่งรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน 
ประจ าปี 2564 ถึงผูถื้อหน่วยลงทุนตามรายชื่อ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน ในวนัที่ 13 ธันวาคม 2564 
พรอ้มนี ้บริษัทจดัการไดแ้นบรายงานประจ าปี 2564และงบการเงินสิน้สดุ วนัที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบ QR CODE 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย #2 อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2564 แบบรูปเล่ม ท่าน
สามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ชั้น 22 เลขที่ 199 ถนนรชัดาภิเษก 
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แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศพัท ์02-649-2000 และ/หรือ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่  1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศพัท ์02-686-6100 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีขอ้สอบถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับรายงานขอ้มูล และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
สามารถส่งค าถามในแบบฟอรม์ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย # 5 มายงับริษัทจดัการ พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และระบุชื่อ กองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

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

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

2. Website กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
www.tffif.com 

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

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะจัดท าสรุปประเด็นค าถามและค าตอบเพื่อให้ผู้ถือหน่วยรับทราบ โดยเผยแพร่ ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ www.mfcfund.com  และ 
www.ktam.co.th ภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดรบัขอ้สอบถาม 

          ขอแสดงความนบัถือ                               
 

 

                    (นายไพรชั  มิคะเสน)            (นางสาวหทยัรตัน ์ชินเวชกจิวานชิย)์ 
     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ        ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยอ์าวโุส  
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)         บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี  จ ากดั (มหาชน) 

 


