สรุ ปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถำมและคำตอบ จำกกำรสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรรำยงำนข้ อมูล แทนกำรจัดประชุมสำมัญของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนเพื่ออนำคต
ประเทศไทย (TFFIF) ประจำปี 2564
1. จำนวนเงินปั นผลที่กองทุนรวมจ่ ำยให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนมีจำนวนลดน้ อยลง มีสำเหตุมำจำกอะไร
คำตอบ :
สรุปข้ อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนย้ อนหลัง ดังนี ้
ครัง้ ที่
ผลกำรดำเนินงำนงวด
เงินปั นผล (บำท)
วันปิ ดสมุด
วันจ่ ำยเงิน
ทะเบียน
ปั นผล
จำนวนเงิน ต่ อหน่ วย
1
1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 340,008,000 0.0744
1 มี.ค. 62
15 มี.ค.62
2
1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62 468,425,000 0.1025
31 พ.ค. 62
14 มิ.ย. 62
3
1 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62 439,634,000 0.0962
29 ส.ค. 62
16 ก.ย. 62
4
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 546,115,000 0.1195
2 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62
5
1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 63 531,491,000 0.1163
2 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
6
1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63 471,624,000 0.1032
1 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63
7
1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 352,347,000 0.0771
31 ส.ค. 63
16 ก.ย. 63
8
1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 463,398,000 0.1014
4 ธ.ค. 63
21 ธ.ค.63
9
1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 462,484,000 0.1012
3 มี.ค. 64
17 มี.ค. 64
10
1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64 398,961,000 0.0873
1 มิ.ย. 64
16 มิ.ย. 64
11
1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64 313,045,000 0.0685
31 ส.ค. 64
15 ก.ย. 64
12
1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 274,200,200 0.0600
2 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
การจ่ายเงินปั นผลที่มีจานวนน้ อ ยลงในช่วงปี 2563 และปี 2564 มีสาเหตุมาจากการระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศไทย ในปี 2563 และ ปี 2564 นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ กระจายของ COVID-19 การ
ควบคุมพืน้ ที่ การควบคุมการเดินทางข้ ามจังหวัด การใช้ นโยบายทางานที่บ้าน และการประกาศคอร์ ฟิวในบาง
ช่วงเวลา ได้ มีส่งผลกระทบต่อปริ มาณจานวนรถที่ใช้ ทางพิเศษน้ อยลง และส่งผลต่อรายได้ ค่าผ่านทางพิเศษที่
น้ อยลง

2. กองทุนรวมโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทยจะดำเนินกำรไปอีกกี่ปี
คำตอบ :
กองทุน TFFIF เป็ นกองทุนปิ ดไม่มีกาหนดอายุกองทุน กองทุนรวมได้ ลงทุนครัง้ แรกในสิทธิในรายได้ ร้อยละ 45 ของ
ค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี เป็ นระยะเวลา 30 ปี ปั จจุบนั มีระยะเวลาเหลือจานวน 27
ปี ดังนันหากกองทุ
้
นไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมระยะเวลาการดาเนินการจะมีเวลาอีก 27 ปี
3. กำรขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน สำมำรถทำได้ อย่ ำงไร
คำตอบ :
กองทุน TFFIF มีหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ภายใต้ ชื่อ TFFIF ดังนันการซื
้
้อ/ขาย หน่วยลงทุนจะกระทาผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านบริษัทนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ (Securities Broker)
4. ปั จจัยใดส่ งผลให้ รำคำซือ้ ขำยของกองทุน TFFIF มีกำรปรับตัวลดลง และจะฟื ้ นตัวเมื่อใด
คำตอบ :
กองทุน TFFIF เป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนักลงทุน
สามารถ ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยนได้ ผ่านระบบซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาซื ้อขายก็เป็ นไปตามความต้ องการ
และมุมมองของนักลงทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยในระยะสั ้น ราคาหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนจากปั จจัยต่างๆ ซึง่
รวมถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล เช่นเรื่ องการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ที่ส่งผล
ถึงปริมาณจราจร ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้ อมูลปริมาณจราจรได้ จากเว็บ
ไซท์ของกองทุน (httpf://www.tffif.com) ที่จะมีประกาศให้ ทราบรายไตรมาสตามประกาศงบการเงินของกองทุนฯ
5. ปั จจัยใดส่ งผลให้ รำคำซือ้ ขำยของกองทุนรวมฯ TFFIF มีกำรปรับตัวลดลง และจะฟื ้ นตัวเมื่อใด
คำตอบ :
กองทุน TFFIF มีนโยบายในการสร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ าลงทุนทรัพย์สินโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่มเติม
ซึ่งกองทุนรวมอยู่ระหว่างการสรรหาทรัพย์สินของภาครัฐที่มีศักยภาพ และการเติบโตที่มั่นคง ซึ่งหากมีโครงการ
ลงทุนใดที่เหมาะสม โดยกองทุนรวมฯ จะเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

