

ที่ บลจ. TFF 023/2564
เรื่อง

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ขอนาส่งรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2564 กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (TFFIF)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนารายงานข้อมูลการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประจาปี 2563 และสาเนารายงานสรุปประเด็นสาคัญคาถามและคาตอบจากการส่ง
รายงานข้อมูลการประชุม
2. QR Code รายงานประจาปี 2564 และ QR Code งบการเงินสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2564
3. การจ่ายเงินปั นผลในรอบปี บญ
ั ชี สาหรับรอบปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
4. ประวัติและประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจารอบปี บญ
ั ชี 2565
5. แบบฟอร์มคาถามคาตอบสาหรับผูถ้ ือหน่วย
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเพื่อบรรเทาผลกระทบ
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลเป็ นจานวนมาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัท
จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) (“กองทุนรวม”) จึงพิจารณาดาเนินการตาม
แนวทางตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน./จ. 10/2564 เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญ
ประจาปี ท่ีจัดขึน้ ในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
เนื่ อ งจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 กาหนด โดยการจัดส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประจาปี 2563
บริษัทจัดการได้พิจารณารู ปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563 เป็ นการจัดส่งรายงาน
ข้อมูลการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2564 ซึ่งบริษัท
จัดการได้จดั ส่งรายงานข้อมูลการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วย
วันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อรับทราบข้อมูลและได้เปิ ดเผยรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่วันที่ 20 มกราคม 2564 พร้อมกันนี ้ บริษัท
จัดการได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท
ϭͬϭϯ


จัดการได้จดั ทารายงานสรุปประเด็นสาคัญคาถามและคาตอบจากการส่ง รายงานแทนการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2563 และได้นาส่งสาเนารายงานดังกล่าวแก่ตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามเวลาที่ ก าหนด รวมทั้ง ได้เ ผยแพร่ในเว็ ป ไซต์ข องบริษัท จัด การ โดย
รายละเอียดของรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี
2563 และสาเนารายงานสรุปประเด็นสาคัญคาถามและคาตอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย #1
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย ประจาปี 2563 และสรุปประเด็นสาคัญคาถามและคาตอบจากการส่งรายงานแทนการประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2563 นัน้ ได้บนั ทึกไว้ถกู ต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ
ความเห็นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน รับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี 2563 และรายงานสรุปประเด็นสาคัญคาถามและคาตอบ
จากการส่งรายงานแทนการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ประจาปี
2563
วาระที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
บริษัทจัดการได้ทาสรุปการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ สาคัญสาหรับปี 2564 และแนวทางการจัดการกองทุน
รวมในอนาคต ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1.

การจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญ สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานที่กองทุนรวมลงทุนครัง้ แรก ได้แก่ การลงทุนในสิทธิในรายได้ท่เี กิดขึน้ จากเส้นทาง
ในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรก ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) จะเป็ นผูท้ าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่
กฎหมายกาหนด และตามข้อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. บริหารจัดการและดาเนินการให้บริการ
รวมทั้งจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิ่งก่อสร้าง
ถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิ เศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้
แรกตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานของ กทพ.
ทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวมทัง้ สิน้ 83.2 กิโลเมตร
ประกอบด้วย
(ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก
บริเวณจตุโชติ เข้ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
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(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่มี ระยะทาง
ยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจดุ เริ่มต้นจากปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาไปทางทิศตะวันออกข้าม
แม่นา้ บางปะกง สิน้ สุดที่จงั หวัดชลบุรี
ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรกมีปริมาณการจราจรรวมโดยเฉลี่ยสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2561ถึง 2564 จานวน 388,324 คันต่อวัน 402,495 คันต่อวัน 347,269 คันต่อวัน และ 280,259 คันต่อวัน
ตามลาดับ โดยแยกปริมาณจราจรตามสายทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครัง้ แรก ดังนี ้
ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัช (คันต่อวัน)
สาหรับปี สิน้ สุด 30 กันยายน
2560
2561
2562
2563
2564
หน่วย:คันต่อวัน
รถยนต์ 4 ล้อ

218,997

228,895

238,238

208,231

170,476

2,538

2,636

2,720

2,061

1,514

390

456

483

426

394

221,925

231,987

241,441

210,718

172,384

รถยนต์ 6 -10 ล้อ
รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ
รวม

ตารางปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษบูรพาวิถี (คันต่อวัน)
สาหรับปี สิน้ สุด 30 กันยายน
หน่วย:คันต่อวัน
รถยนต์ 4 ล้อ
รถยนต์ 6 -10 ล้อ

2560

2561

2562

2563

2564

139,963
6,350

148,451
6,623

152,997
6,727

130,209
5,221

102,257
4,492

1,226

1,263

1,330

1,120

1126

147,539

156,337

161,054

136,550

107,875

รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ
รวม

ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ตัง้ แต่ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกและ
กระทบต่อการเดินทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยสถานการณ์การติดเชือ้ มีความรุนแรงมากขึน้ ในเดือนกรกฏาคม
2564 โดยรัฐบาลได้ประกาศให้มีการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กรกฏาคม 2564
พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือให้ทงั้ ภาครัฐและเอกชน work from home100% ปั จจัยดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการใช้รถและทางด่วนจึงทาให้ภาพรวมปริมาณจราจรทัง้ 2 สายทางลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
การบารุ งรักษาทางพิเศษทีก่ องทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้
กทพ. มีหน้าที่ดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่งรวมถึงการดาเนินการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) สาหรับทางพิเศษที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนในรายได้ เพื่อให้ทางพิเศษมีความคุม้ ค่า สะดวก และเพื่อให้ผใู้ ช้ทางมีความปลอดภัยในการใช้บริการทาง
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พิเศษ โดยทั่วไป การบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) นั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและอุปกรณ์ของทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ ในขณะที่การ
บารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) มักจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึน้ บนโครงสร้างและ
อุปกรณ์ของทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้
กทพ. มีการดาเนินการด้านบารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุน รวมเข้าลงทุนในรายได้ตามรอบระยะเวลาเป็ นรายเดือน
โดยมักจะทาการบารุงรักษาทางพิเศษในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. จนถึง 4.00 น. เพื่อให้มีผลกระทบต่อความคล่องตัว
ของปริมาณการจราจรน้อยที่สดุ ในระหว่างการบารุงรักษาทางพิเศษและโครงสร้างทางพิเศษ กทพ. จะจัดให้มีช่องทางเดิน
รถอย่างน้อย 1 ช่องเปิ ดให้บริการเพื่อรองรับการจราจร จึงทาให้ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ยังไม่มีทาง
พิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้สายทางใดที่ปิดการดาเนินการทัง้ หมดเนื่องจากการงานบารุงรักษา
ได้แก่

โดยในรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กทพ. ได้ดาเนินงานด้านการบารุ งรักษาที่สาคัญหลายประการ

การบารุงรักษาทางพิเศษฉลองรัชที่สาคัญ
(1) การปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช
(2) การปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติของโครงการพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
การบารุงรักษาทางพิเศษบูรพาวิถีท่สี าคัญ
(1) การปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี
(2) การปรับปรุงป้ายเตือนทางโค้ง บนทางพิเศษบูรพาวิถี
การบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษทีก่ องทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้
กทพ. มีแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัย ซึ่งกาหนดขั้นตอนต่าง ๆ
สาหรับบุคลากรของ กทพ. ในกรณีท่ีเกิดอุบตั ิเหตุ (ทัง้ ที่รา้ ยแรงหรือไม่รา้ ยแรง) เพลิงไหม้ ภัยพิบตั ิ วินาศกรรม และ/หรือ
การชุมนุมประท้วง นอกจากนี ้ พนักงานของ กทพ. ที่เกี่ยวข้องจะต้องฝึ กซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเหตุการณ์ท่ี อาจ
เกิดขึน้ เหล่านีด้ ว้ ย โดยปกติแล้ว กทพ. บริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนถนนโดยใช้กลไกดังต่อไปนี ้ ซึ่งใน
ส่วนของการปฏิบตั ิงานนัน้ จะมีการดาเนินการตลอด 24 ชั่วโมง
(ก) ศูนย์ควบคุม
กทพ. มีศนู ย์ควบคุมทางพิเศษสาหรับทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้แต่ละสายทาง เมื่อมีเหตุจาเป็ น
เจ้าหน้าที่ของ กทพ.ที่ประจาอยู่ท่ีศูนย์ควบคุมทางพิเศษจะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานการ
สื่อสารระหว่างผูใ้ ช้ทางและหน่วยกูภ้ ยั ฉุกเฉินและตารวจจราจร
(ข) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและกล้องตรวจจับความเร็ว
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กทพ. มีการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดบนทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ ตลอดแนวเส้นทาง ทาให้
กทพ. สามารถสังเกตสภาพการจราจรทัง้ บริเวณสายทางและหน้าด่าน นอกจากนี ้ ยังมีการติดตัง้ กล้องตรวจจับ
ความเร็วตลอดแนวเส้นทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้
สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถี ได้มีระบบแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) และกล้องตรวจจับความเร็ว เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้ทางพิเศษและลดการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษ และเพื่อดาเนินการทางกฎหมาย
กับผูฝ้ ่ าฝื นใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากกล้องตรวจจับความเร็วไปใช้ในการ
ประเมินผล และวางแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนทางพิเศษ
(ค) การจัดการจราจรและการกูภ้ ยั
กทพ. มีรถที่ใช้ในการจัดการจราจรและการกูภ้ ยั สาหรับทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ โดยทั่วไปรถ
ที่ใช้ในการจัดการจราจรและการกูภ้ ัยเหล่านีม้ กั จะประจาอยู่ท่ีอาคารด่านและจุดที่เกิดอุบัติ เหตุบ่อยครัง้ ใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรของ กทพ. จะเป็ นผูห้ ยุดหรือบริหารจัดการการจราจรตาม
ความเหมาะสม
(ง) การติดตัง้ โทรศัพท์ฉกุ เฉิน
กทพ. มีการติดตัง้ โทรศัพท์ฉกุ เฉินบนทางพิเศษที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในรายได้ ตลอดแนวเส้นทาง ในกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุหรือรถเสีย ผูใ้ ช้ทางอาจสื่อสารกับศูนย์ควบคุมทางพิเศษของ กทพ. โดยใช้โทรศัพท์ฉกุ เฉินได้
(จ) ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign หรือ “VMS”)
กทพ. ได้ติดตัง้ ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความตลอดแนวสายทางพิเศษบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ผูใ้ ช้ ทางได้รบั
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร เพื่อให้ผูใ้ ช้ทางเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นในกรณีท่ีมีการจราจรหนาแน่น
นอกจากนี ้ ยังมีการติดตัง้ ป้ายสัญญาณจราจร (Matrix Sign) เพื่อเตือนผูใ้ ช้ทางให้ขบั รถด้วยความระมัดระวัง
และเพื่อแจ้งทิศทางการจราจร
(ฉ) ป้ายจราจรอัจฉริยะ
กทพ. ติดตัง้ ป้ายจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ช้ทางเกี่ยวกับประมาณการเวลาที่จะ
ถึงจุดหมายปลายทาง และระบบแสดงสภาพการจราจรแบบเส้นสีเพื่อให้ผใู้ ช้ทางทราบถึงระดับความหนาแน่น
ของปริมาณการจราจร
(ช) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
กทพ. ได้ออกระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้ทางพิเศษ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการจราจร
ในทางพิเศษ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษเรื่องการห้ามรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายเดินรถในทางพิเศษ
เป็ นต้น
2.

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
การบารุ งรักษาทางพิเศษ
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กทพ. มีอานาจหน้าที่กระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งรวมถึงการบารุ งและรักษาทางพิเศษ และการดาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ โดย กทพ. จะจัดสรรเงิน
งบประมาณการบารุงรักษาไว้สาหรับงานด้านการซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุ ง เป็ นประจาทุกปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถ
แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
(1) โครงสร้างทางพิเศษ เช่น สะพาน และไหล่ทาง พืน้ ผิวถนน ระบบระบายนา้ และการติดตัง้ มาตรการด้านความ
ปลอดภัย รวมทัง้ แนวกันเสียง
(2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษ
(3) ระบบไฟฟ้า
(4) อาคาร (เช่นอาคารที่อยู่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง)
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 กทพ. ได้จดั สรรเงินงบประมาณในเรื่องดังกล่าวไว้
ตามมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาปี งบประมาณ 2565
แผนการบารุงรักษาทางพิเศษฉลองรัชสาหรับปี งบประมาณ 2565
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การปรับปรุงผิวจราจร
การปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก
การปรับปรุงผิวจราจร
การปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติ
การซ่อมแซมรอยต่อกาแพงกันตกทิศทาง รามอินทรา-อาจณรงค์
การติดตัง้ ระบบกล้องตรวจจับความเร็ว(Speed Camera)

แผนการบารุงรักษาทางพิเศษบูรพาวิถีสาหรับปี งบประมาณ 2565
(1) การเสริมฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี
(2) การปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
(3) การซ่อมแซมอุปกรณ์ดดู ซับแรงปะทะ(Crash Cushion)
ระบบการจัดเก็บเงินค่าผ่านทาง
ทางพิเศษฉลองรัช
กทพ. มีแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็ นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม (รวค.) ในการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ในรู ปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
(Single Platform System) ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานรัฐและผูป้ ระกอบการ เพื่อ
ศึกษาพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ในรู ปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single
Platform System) ทัง้ ในด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ และกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับที่เกี่ยวข้องของ
แต่ละฝ่ าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าผ่านทางและอานวยความสะดวกให้ประชาชน
สาหรับการดาเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ของ กทพ. จะเริ่มทดลองใช้ท่ีทาง
พิเศษฉลองรัชก่อน โดย กทพ. เลือกด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชจานวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางจตุ
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โชติ ด่านเก็บค่าผ่านทางสุขาภิบาล 5-1 และด่านเก็บค่าผ่านทางสุขาภิบาล 5-2 มาดาเนินการ ซึ่งด่านเก็บค่าผ่านทาง
ดังกล่าวเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ของ ทล. ซึ่งจะทดลองระบบเก็ บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (MFlow) ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 1 ด่านเก็บ -ค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2 ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ทับช้าง 1 และด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 2 โดยตามแผนการดาเนินงานของ กทพ. จะเปิ ดทดลองใช้ระบบเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2565
การชาระค่าผ่านทางของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้ (M-Flow) จะเป็ นระบบชาระเงินแบบใช้
ก่อนจ่ายทีหลัง (Post Paid) แบ่งเป็ น 2 กรณีคือ กรณีเป็ นสมาชิก (Member) และกรณีไม่เป็ นสมาชิก (Non-Member) ใน
ส่วนของการบริหารจัดการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กนั้ (M-Flow) ของ กทพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาแนว
ทางเลือกในการดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
ทางพิเศษบูรพาวิถี
ดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีทงั้ สาย โดยการนาระบบตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ
(License Plate Recognition : LPR) มาใช้งานแทนระบบปั จจุบนั
การจัดการจราจรและการกู้ภัย
ทางพิเศษฉลองรัช
1. การติดตัง้ ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศาแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) โดย
แบ่งเป็ น
1.1 ระบบการควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติ
1.2 ระบบตรวจจับความเร็ว เพื่อแสดงให้ผใู้ ช้ทางทราบว่ามีการขับขี่เร็วกว่าที่กาหนดผ่านป้าย VMS
1.3 ระบบตรวจจับการเปลี่ยนช่องจราจรในพืน้ ที่หา้ มเปลี่ยน (เส้นทึบ) พร้อมอ่านป้ายทะเบียน
2. ระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งในไหล่ทางซ้าย (ช่องฉุกเฉิน)
ทางพิเศษบูรพาวิถี
1. ระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งในไหล่ทางซ้าย (ช่องฉุกเฉิน)
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และแนวทางการ
จัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
ความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และแนวทาง
การจัดการกองทุนรวมในอนาคต
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วาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บริษัทจัดการได้สรุปผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2564 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย #2 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2564
บาท ร้อยละ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
รายได้ดอกเบีย้ รับและรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอการตัดบัญชี
ตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

1,545,295,118
4,233,176
1,549,528,294

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
บาท ร้อยละ

99.73 1,909,029,983 99.57
0.27
8,179,193
0.43
100.00 1,917,209,176 100.00

45,720,215
7,429,535
4,694,799
7,373,307

2.95
0.48
0.30
0.48

46,354,005
7,532,526
4,605,050
2,335,629

2.42
0.39
0.24
0.12

293,864,606

18.96

294,669,715

15.37

2.25
36,352,437
25.42 391,849,362
74.58 1,525,359,814

1.9
20.44
79.56

34,856,449
393,938,911
1,155,589,383

ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดาเนินงานของกองทุน รวมประจาปี สาหรับรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
ความเห็นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นสมควรให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี สาหรับรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
วาระที่ 4 รับทราบงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บริษัทจัดการได้จดั ทางบการเงินของกองทุนรวมประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญ าตแล้ว ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2564
และ งบการเงิน กองทุน รวมโครงสร้างพื น้ ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทย ตามรายละเอี ยดสิ่ งที่ ส่งมาด้วย #2 โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
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สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2564

สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2563

เงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้ตามมูลค่ายุตธิ รรม

52,876,960,000

52,907,000,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาท)
งบกระแสเงินสด (สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

223,818,952
77,177,867
37,020,135
53,214,976,954
31,071,350
53,183,905,604

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

45,503,033,000
45,503,033,000
7,680,872,604
53,183,905,604
11.6376

45,503,033,000
45,503,033,000
8,193,083,367
53,696,116,367
11.7497

1,624,141,367

1,938,163,443

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-1,637,741,791

-1,901,567,512

90,778,291
77,177,867

54,182,360
90,778,291

หน่วย : บาท
งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน)

เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี
ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อรับทราบงบการเงินของกองทุนรวมประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ความเห็นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบงบการเงินของกองทุนรวมประจาปี สาหรับรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนในรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
กองทุนรวมมีนโยบายในการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสม
เพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วและในกรณีท่กี องทุนรวม
มีกาไรสะสม กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมได้
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สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
กองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลจานวน 4 ครัง้ รวมเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ หน่วยละ 0.3170 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม 1,448.69 ล้าน
บาท โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย #3
สาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
กองทุนรวมไม่มีประกาศลดทุน
รายละเอียดการจ่ายปั นผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี ้
ครั้ง ผลการดาเนินงานงวด
เงินปั นผล (บาท)
เงินคืนทุน (บาท) วันจ่ายเงิน
ที่
ปั นผล
จานวนเงิน ต่อหน่วย จานวนเงิน 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
ความเห็นของบริษัทจัดการ
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลข้ า งต้น ได้ด าเนิ น การถู ก ต้อ งตรงตามหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และเป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนในช่วงรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ความเห็นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นควรให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนในรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2564
วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจารอบ
ปี บัญชี 2565 (ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
บริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของกองทุนรวม ประจารอบปี บัญชี 2565 ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั อนุญาตให้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี ้
1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7138
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659

หน้า 10/12


ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีทงั้ หมดข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด รับที่จะจัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตรายอื่นของบริษทั เพื่อทาหน้าที่แทน ทัง้ นี ้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชีของ
กองทุนรวม ประจารอบปี บญ
ั ชี ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ตามรายชื่อข้างต้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย #4
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม เป็ น
ระยะเวลารวม 6 ปี (ตัง้ แต่ปี 2559)
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจารอบปี บญ
ั ชี 2565 ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 จานวน
1,530,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ตามที่เกิดขึน้ จริงและภาษีมลู ค่าเพิม่ (หากมี))
เปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2565 และ2564

สอบทานรายไตรมาส
ตรวจสอบรายปี
ตรวจสอบรายได้คา่ ผ่านทาง
รวม

รอบปี บัญชี 2565
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30
กันยายน 2565
480,000
700,000
350,000
1,530,000

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

เปลี่ยนแปลง

0%
0%
0%
0%

ความเห็นของบริษัทจัดการ
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกั บบุคคลดังกล่าว โดยมีความอิสระต่อการทาหน้าที่ จึงเห็นสมควร
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจารอบปี บญ
ั ชี 2565
ช่วง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,530,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆและ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (หากมี) ) และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2564 เพื่อรับทราบ
ความเห็นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่าผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่องการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับประมวล) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
บริษั ท จัด การขอแจ้ง ให้ท ราบว่ า บริษั ท จัด การได้น าส่ ง รายงานข้อ มูลการประชุมสามัญผู้ถื อ หน่ วยลงทุน
ประจาปี 2564 ถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามรายชื่อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564
พร้อมนี ้ บริษัทจัดการได้แนบรายงานประจาปี 2564และงบการเงินสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบ QR CODE
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย #2 อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2564 แบบรูปเล่ม ท่าน
สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ชั้น 22 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
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แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-2000 และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็ มไพร์ท าวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-6100
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สอบถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งคาถามในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย # 5 มายังบริษัทจัดการ พร้อมระบุช่ือ -นามสกุล และระบุช่ือ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. ทางไปรษณีย:์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2. Website กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
www.tffif.com
3. ทาง E– mail :
tffif@ktam.co.th
tffifagm@mfcfund.com หรือ
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะจัดทาสรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบเพื่อให้ผู้ถือหน่วยรับทราบ โดยเผยแพร่ ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเวปไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ www.mfcfund.com และ
www.ktam.co.th ภายใน 14 วันนับแต่วนั ปิ ดรับข้อสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช มิคะเสน)

(นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
หน้า 12/12



