-ร่ างหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุนส่ วนเพิ่มทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
Thailand Future Fund
การลงทุนในหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนนี ้ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืน
เต็มจานวน จึงไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน และ
ความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อน
ตัดสินใจซือ้ หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตน และ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจะลงทุนครัง้ แรก คือสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต ได้ แก่ รายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรกซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่
กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ทังนี
้ ้ หลังจากที่กองทุนเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกแล้ ว กองทุนต้ องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
กองทุนลงทุนครัง้ แรกเอง
สาหรับการเข้ าลงทุนครัง้ แรก กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนของรายได้ ที่เกิดและจะเกิดขึ ้นจากการดาเนินการของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยในทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่ทาการโอนเสร็ จสิ ้น และจะสิ ้นสุดลงเมื่อครบ
ระยะเวลาการให้ สิทธิ ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ดังนัน้ ในที่สุดมูลค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิ ในสัดส่วนรายได้ ดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปี อาจเป็ นจานวนที่ไม่
เท่ากัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การประเมินค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั น
ผลและการคืนเงินลงทุนด้ วยการลดทุนตามเงื่อนไขที่กาหนด และเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากสัดส่วน
รายได้ หรื อที่เกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ ของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ มลู ค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
ผลการดาเนินงานของกองทุนไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้จดั การการจัด
จาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
การที่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ ได้ อนุมัติ ให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนเมื่ อวัน ที่
25 ตุลาคม 2559 และการพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของ
ข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
กองทุนนี ้จัดตังและจั
้
ดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

สารบัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

สารบัญ
หัวเรื่อง

หน้ า

สารบัญ ................................................................................................................................................................... 1
คาจากัดความและศัพท์ เทคนิค .............................................................................................................................. 1
คาจากัดความ ........................................................................................................................................... 1
ศัพท์ เทคนิค ............................................................................................................................................ 16
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของการเสนอขาย (Executive Summary) ................................................................................. 18
ส่ วนที่ 1 ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ............................................................................................................................. 46
1.

ข้ อมูลทั่วไป .............................................................................................................................. 46

1.1.

กองทุน ......................................................................................................................................46

1.2.

บริ ษัทจัดการ ..............................................................................................................................46

1.3.

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ......................................................................................................................47

1.4.

นายทะเบียนหน่วยลงทุน.............................................................................................................47

1.5.

ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายส่วนเพิม่ ทุน ...................................................................47

1.6.

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน...................................................................................48

1.7.

จานวนเงินทุนโครงการ ................................................................................................................48

1.8.

มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท และช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื ้องต้ น และจานวนหน่วย
ลงทุนขันต
้ ่าในการจองซื ้อ ............................................................................................................49

1.9.

ประเภทของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน ..........49

1.10.

ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน.......................................................................................................50

1.11.

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ..................................................................................................50

1.12.

วันที่จดทะเบียนทรัพย์สนิ เริ่ มแรกของกองทุน: 24 พฤศจิกายน 2559 ..............................................57

1.13.

วันที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนครัง้ แรก: [•].........................................................................................57

สารบัญ หน้ าที่ 1

สารบัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

1.14.

แผนภาพความเสีย่ งของกองทุน ...................................................................................................57

2.

กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุน ................................................................................................ 58

2.1.

ภาพรวมของการลงทุน ................................................................................................................58

2.2.

นโยบายการลงทุน ......................................................................................................................58

2.3.

กลยุทธ์ของกองทุน .....................................................................................................................66

2.4.

ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก จะเข้ าข่ายต้ องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่ วมลงทุน
หรื อไม่ .......................................................................................................................................78

2.5.

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง ....................................................................................................................................79

3.

ข้ อมูลทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน ................................................................................ 97

3.1.

ชื่อ ที่ตงั ้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ประเภท และ
รายละเอียดของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุน..............................................97

3.2.

ลักษณะอุตสาหกรรม ................................................................................................................131

3.3.

กทพ. .......................................................................................................................................174

3.4.

สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการของ กทพ. ในประเทศไทย ...198

3.5.

ราคาและวิธีการกาหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก และ
ส่วนต่างระหว่างราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก และราคา
ประเมินมูลค่า ..........................................................................................................................200

3.6.

การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกและความเห็นของบริ ษัท
จัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน ................................................................................................201

3.7.

การบริ หารจัดการและใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุนและการประกันรายได้ ............................................209

3.8.

การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในอนาคต ....................210

4.

นโยบายการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุน
ลงทุนครัง้ แรก ......................................................................................................................... 210

สารบัญ หน้ าที่ 2

สารบัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

4.1.

บทวิเคราะห์ของบริ ษัทจัดการและบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหากกองทุน
มิได้ เป็ นบุคคลเดียวที่มีสทิ ธิได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่าวทังจ
้ านวน ...........................................210

4.2.

ข้ อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงาน ....................................................................................212

4.3.

ข้ อมูลทางการเงินเสมือน (Pro Forma) ของกองทุนที่ยงั ไม่ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ....231

4.4.

ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ...................................................................................236

5.

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล................................ 241

5.1.

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ......................................................................................................................241

5.2.

ข้ อกาหนดทัว่ ไป........................................................................................................................244

5.3.

การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ......................................................................244

5.4.

นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ...................................................................245

5.5.

คารับรองของผู้ดแู ลผลประโยชน์และความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์และบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรกและการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวที่จะเข้ าทา .................................................................................246

6.

ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน .......................................................... 246

6.1.

ความเสีย่ งเกี่ยวกับโครงสร้ าง รูปแบบและการบริ หารจัดการกองทุน .............................................247

6.2.

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการดาเนินการทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ..........................262

6.3.

ความเสีย่ งเกี่ยวกับ กทพ. ..........................................................................................................270

6.4.

ความเสีย่ งเกี่ยวกับประเทศไทย .................................................................................................276

6.5.

ความเสีย่ งเกี่ยวกับหน่วยลงทุน..................................................................................................284

6.6.

ความเสีย่ งเกี่ยวกับผู้ลงทุนต่างชาติ ............................................................................................292

7.

การบริหารและจัดการกองทุน ............................................................................................... 293

7.1.

นโยบายการกู้ยมื เงิน .................................................................................................................293

7.2.

นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ..................................295

สารบัญ หน้ าที่ 3

สารบัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

7.3.

การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ............................298

7.4.

การเสนอขาย การจัดสรร การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ............................301

7.5.

การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน ........................................................................................................333

7.6.

การลดเงินทุนจดทะเบียน ..........................................................................................................337

7.7.

การแต่งตัง้ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน .....................339

7.8.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ..............................................................................................374

7.9.

การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน........................................................................385

7.10.

การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน ............386

7.11.

ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน..............................................................................388

7.12.

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุน ....................................................................................393

7.13.

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................................................393

7.14.

การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน....................................................................................402

7.15.

ช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน ......................................................................................................404

7.16.

การยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์ จดทะเบียน..............................................................................................................404

7.17.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ..................................................................408

8.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน .................................................................................... 408

9.

ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถขอรับข้ อมูล .................................................................................. 409

10.

การเสนอขายหน่ วยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ................................... 409

10.1.

วันที่กองทุนได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน: [•] .................................409

10.2.

การลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุน ...............................................................................409

10.3.

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ........411

คาเตือน / ข้ อแนะนา .......................................................................................................................................... 412

สารบัญ หน้ าที่ 4

สารบัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ ท่ ีโอนที่เกิดขึน้ จากเส้ นทางในปั จจุบัน
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จัดทาโดย บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย)
จากัด.........................................................................................................................................................................
ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ ท่ ีโอนที่เกิดขึน้ จากเส้ นทางในปั จจุบัน
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จัดทาโดย บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ..........................
ภาคผนวก 3: งบแสดงค่ าผ่ านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก สาหรั บปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558, 2559 และ 2560 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบแสดงค่ า
ผ่ านทางที่ เกิดจากทางพิเศษที่กองทุ น เข้ าลงทุ นในรายได้ ครั ้งแรกสาหรั บ งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2560 และ 2561 ซึ่งได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ...........................................................................
ภาคผนวก 4: ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสาหรั บปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้ าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ..................................................................................................................................
ภาคผนวก 5: ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ...................
ภาคผนวก 6: เอกสารนาเสนอข้ อมูลต่ อนักลงทุน กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย............

สารบัญ หน้ าที่ 5

คาจากัดความและศัพท์เทคนิค

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

คาจากัดความและศัพท์ เทคนิค
คาจากัดความ
การอ้ างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศใด ๆ ในเอกสารฉบับนี ้ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุน เป็ นการอ้ าง
รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศนันที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศ
อื่นที่ใช้ แทนที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศนันด้
้ วย
AATL ............................................................ บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
BEM ............................................................. บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
CPI ............................................................... ดัชนีราคาผู้บริ โภค (Consumer Price Index)
GDP ............................................................. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย (Gross Domestic
Product)
GPP.............................................................. ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product)
NECL ........................................................... บริ ษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
OBU ............................................................. On-board Unit ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ที่ติดหน้ ารถเพื่อการชาระค่าผ่าน
ทางผ่านระบบ ETCS เมื่อรถเคลือ่ นผ่านตู้เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
15 Biz ........................................................... บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
ก.ล.ต. ........................................................... คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์
กฎหมายหลักทรัพย์........................................ พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังหนั
้ งสือเวียน หนังสือผ่อน
ผัน หนัง สือ ซัก ซ้ อ มความเข้ า ใจ หนัง สื อ อนุมัติ กฎ ระเบี ย บ และ
เอกสารอื่น ตลอดจนหลักเกณฑ์ และข้ อยกเว้ นใด ๆ ซึ่งมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย และออกโดยอาศัยอานาจ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน
กทพ. ............................................................. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นหน่วยงานรั ฐวิสาหกิ จ สังกัด
กระทรวงคมนาคม
กลุม่ บุคคลเดียวกัน......................................... ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.1/2554
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กองทุน .......................................................... กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
กองทุนรวมวายุภกั ษ์ ....................................... กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง่
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ................................. การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนโดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบที่
ต้ องมี ก ารตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ ข้ อจ ากั ด สิ ท ธิ ค รอบครองใน
ทรัพย์สนิ ของกองทุน เงื่อนไขและข้ อจากัดทางกฎหมาย ข้ อจากัดอื่น
ของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบัน และ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ ยวข้ อง รวมทังการส
้
ารวจทรัพย์ สินของกองทุน
ตามสภาพที่เป็ นอยู่
การลงทุนในทรัพย์สนิ รอง ............................... การลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิน ใด ๆ หรื อ หาดอกผลโดยวิ ธี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลัก ทังนี
้ ้ ตามที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ
สานักงาน ก.ล.ต. จะอนุญาตหรื อประกาศให้ ลงทุนได้
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก .............................. การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนโดยการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
การเสนอขายส่วนเพิ่มทุน................................ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ น
ครัง้ แรก
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ................................. ให้ มีความหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง ณ
วันที่ของเอกสารฉบับนี ้หมายถึงกิจการดังต่อไปนี ้
(ก) ระบบขนส่งทางรางหรื อทางท่อ
(ข) ไฟฟ้ า
(ค) ประปา
(ง) ถนน ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน
(จ) ท่าอากาศยาน หรื อสนามบิน
(ฉ) ท่าเรื อน ้าลึก
(ช) โทรคมนาคม หรื อโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
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(ซ) พลังงานทางเลือก
(ฌ) ระบบบริ หารจัดการน ้าหรื อการชลประทาน
(ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบ
จัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้นด้ วย
(ฎ) ระบบจัดการของเสีย และ
(ฏ) กิจการที่มีลกั ษณะเป็ นกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตาม (ก) ถึง (ฎ)
หลายกิจการ (Multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่
ประกอบกันเหล่านันเข้
้ าลักษณะที่ครบถ้ วนดังนี ้
(1) มีความเชื่อมโยง ส่งเสริ ม หรื อก่อให้ เกิ ดประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน หรื อต่อชุมชนเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
(2) ก่อให้ เกิ ดหรื อจะก่อให้ เกิ ดรายได้ เป็ นมูลค่าไม่น้อ ยกว่า
ร้ อยละ 80 ของรายได้ รวมของกิจการทังหมดที
้
่ประกอบ
กันนัน้ และให้ รวมถึงกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะได้ กาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว
ซึ่ ง เป็ นกิ จ การที่ มี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ห รื อ
ให้ บริ การแก่ประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ไม่ว่า
กิจการนันจะตั
้
งอยู
้ ่ที่ใดหรื อมีเขตอานาจในการประกอบ
กิ จ การอยู่ที่ ใ ด หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท ข้ อผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การซึ่ ง ก าหนด
จัดการ........................................................... ความสัมพันธ์ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริ ษัทจัดการ
และผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง ได้ ท าขึ น้ ระหว่ า งบริ ษั ท จั ด การ และ
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ใ นนามของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น (รวมถึ ง ที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม)
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน.................... คณะบุคคลซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาและคาแนะนาต่อบริ ษัทจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
โครงการจัดการกองทุน ................................... โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก สานักงาน ก.ล.ต. (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
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โครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ .................................... กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ไม่ใช่โครงการที่แล้ วเสร็ จ
โครงการที่แล้ วเสร็ จ ........................................ กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ และเริ่ ม มี ร ายได้ ใ น
เชิงพาณิชย์แล้ ว
เงินทุนจดทะเบียน .......................................... จานวนทุนที่บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ เพื่อการจัดตัง้ และ/หรื อการเพิ่ม
เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น และน าไปจดทะเบี ย นเป็ นกอง
ทรัพย์สนิ ไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต.
โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ................................. บริ ษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด
ตลาดหลักทรัพย์ ............................................ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ................... ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง ณ วันที่
ของเอกสารฉบับนี ้ หมายถึงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้
(ก) กรรมสิทธิ์ สิทธิ ครอบครอง หรื อสิทธิ การเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่ง
ปลู ก สร้ าง เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่
เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ข) สิทธิสมั ปทานในการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ค) สิท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ใ นอนาคต หรื อ สิ ท ธิ ต าม
สัญญาแบ่งรายได้ ในอนาคตของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานหรื อที่
เกิดขึ ้นจากการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ ไ ด้ จากการประกอบกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
(ง) สิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญาซื ้อขายติดตังเครื
้ ่ องจักรอุปกรณ์ หรื อ
สัญญาก่อสร้ าง หรื อสัญญาซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(จ) หุ้นที่ออกโดยบริ ษัท (ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชน
จากัด) ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นบริ ษั ท ที่ มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของบริ ษัทดังกล่าว หรื อมีรายได้
จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
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รายได้ รวมในแต่ละปี บัญชี และ
(2) มีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ และเกินกว่าร้ อยละ
75 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
(ฉ) ตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทตาม (จ) หรื อสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ น
การให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทตาม (จ) ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่ที่กองทุน
เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทนัน้ แล้ ว ตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทตาม
(จ) ที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทนันแล้
้ ว
(ช) ทรั พย์ สิ น กิ จ ก ารโค รง สร้ า งพื น้ ฐ า นอื่ นต าม ที่ ก .ล.ต .
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. จะได้
ประกาศกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ซึ่งได้ แก่
ลงทุนครัง้ แรก ................................................ สิทธิ ในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หาร
จัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมาย
กาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ดัง
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2.1 "ภาพรวมของการลงทุน"
ทรัพย์สนิ ของกองทุน....................................... ทรั พย์สินทังหมดที
้
่กองทุนลงทุนซึ่งรวมถึงทรั พย์ สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ..................... ทรัพย์สนิ ที่กองทุนอาจได้ มาหรื อลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้ มาหรื อ
ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกไม่
ว่าจะเป็ นการลงทุนในทรั พย์สินหลักหรื อการลงทุนในทรั พย์สินรอง
ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
ทล. ............................................................... กรมทางหลวงซึง่ เป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
ทางพิเศษของ กทพ. ....................................... ทางพิเศษที่ กทพ. ให้ บริ การในปั จจุบนั ซึ่งประกอบด้ วยทางพิเศษทัง้
หมด 8 สายทาง ครอบคลุมระยะทางรวมทังสิ
้ ้น 224.6 กิโลเมตร ซึ่ง
ได้ แก่
(ก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
(ข) ทางพิเศษศรี รัช
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(ค) ทางพิเศษฉลองรัช
(ง) ทางพิเศษบูรพาวิถี
(จ) ทางพิเศษอุดรรัถยา
(ฉ) ทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์
(ช) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
(ซ) ทางพิเศษศรี รัช – วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี ้ กทพ. ยังดาเนินงานทางเชื่อมต่อ 3 ทางดังต่อไปนี ้
(1) ทางเชื่ อ มต่ อ ทางยกระดั บ ด้ านทิ ศ ใต้ ท่ า อาก าศยาน
นานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กั บ ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี ซึ่ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้ บริ การทางพิเศษบูรพาวิถี และอานวย
ความสะดวกในการเดิ น ทางสู่ท่า อากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ
(2) ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์)
กับทางพิเศษบูรพาวิถี ซึง่ เชื่อมต่อเส้ นทางคมนาคมของทาง
พิเ ศษกาญจนาภิ เ ษก (บางพลี -สุข สวัส ดิ์ ) กับ ทางพิ เ ศษ
บูรพาวิถีและถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
ตะวันออก
(3) ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์)
กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (หรื อที่เรี ยกว่า ทางเชื่อมต่อ
เฉลิมราชด าริ 84 พรรษา) เพื่อ เสริ มโครงข่ายการจราจร
ทางด้ านทิศใต้ ของกรุงเทพมหานคร
ทางพิ เ ศษที่ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ (ก) ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร
แรก ...............................................................
(ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร
ซึง่ เป็ นโครงการในการกากับดูแลของ กทพ.
ที่ปรึกษาทางการเงิน....................................... บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่า
จ ากัด และธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง บริ ษั ท จัด การได้
แต่งตังให้
้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
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ทีม คอนซัลติ ้ง ................................................ บริ ษั ท ที ม คอนซัล ติ ง้ เอนจิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากั ด
(มหาชน) ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การได้ แต่ ง ตั ง้ ใ ห้ เป็ นผู้ จั ด ท ารายงาน
ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ จั ด ท าข้ อมู ล ในหั ว ข้ อ 3.2 “ลั ก ษณะ
อุตสาหกรรม”
ทีม คอนซัลติ ้ง และทีแอลที ............................. บริ ษัททีม คอนซัลติง้ และทีแอลที จากัดซึ่ง เป็ นบริ ษัท ย่อยของที ม
คอนซัลติ ้งซึง่ เป็ นผู้จดั ทาแบบจาลองการจราจรเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดทา
ข้ อมูลในหัวข้ อ 3.2 “ลักษณะอุตสาหกรรม”
นายทะเบียน .................................................. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1
หัวข้ อ 1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน ” และได้ รั บใบอนุญาตการ
ให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนจากสานักงาน ก.ล.ต.
บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง........................... บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
บริ ษัทจัดการ.................................................. บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุน กรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม และมีหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุน
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ............................................ ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ใน ประกาศ ทน.1/2554 ซึ่งกาหนด
ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 5.1 “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง"
ใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ..................................... ใบจองซือ้ หน่วยลงทุน สาหรั บผู้จองซื อ้ หน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ แบบ
ตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (know your customer หรื อ KYC)
และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตาม
แบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดการกาหนดหรื อยอมรับ
ประกาศ ทน. 1/2554 .................................... ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อ ง
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารจั ด ตั ง้ และจั ด การกองทุ น รวม
โครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกาศในราช
กิ จ จานุเบกษา เมื่ อวัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 (รวมถึง ที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม)
ประกาศ ทน. 45/2561. .................................. ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 45/2561 เรื่ อ ง
การเสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานเพื่ อ
อนาคตประเทศไทยและการจั ด การกองทุ น รวม ประกาศใน
ราชกิ จ จานุเ บกษา เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2561 (รวมถึ ง ที่ แ ก้ ไข
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เพิ่มเติม)
ประกาศ ทน. 87/2558. .................................. ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 87/2558 เรื่ อ ง
การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่แก้ ไข
เพิ่มเติม)
ประกาศ สธ. 14/2558. ................................... ปร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รก า กั บ ห ลั ก ท รั พย์ แ ล ะ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ สธ.14/2558 เรื่ อ ง ข้ อก าหนดในรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ลงวันที่
7 เมษายน 2558 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่
14 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
ประมาณการรายได้ ที่โอน ............................... จานวนเงินรายได้ ที่โอนที่คาดว่ากองทุนจะได้ รับจาก กทพ. ในแต่ละปี
นับจากวันโอนสิทธิ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการให้ สิทธิตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ดังรายละเอียดที่ระบุไว้
ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
ผู้จองซื ้อทัว่ ไป ................................................ ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 7.4.1 “ประเภท
และคุณสมบัติของผู้ลงทุน”
ผู้จองซื ้อพิเศษ................................................ ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 7.4.1 “ประเภท
และคุณสมบัติของผู้ลงทุน”
ผู้จดั การกองทุน.............................................. ผู้จดั การกองทุนตามประกาศ ทน. 1/2554 โดยผู้จดั การกองทุนเป็ น
ผู้มี ห น้ า ที่ ตัด สิน ใจลงทุน หรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทุนยังมีหน้ าที่อื่นและต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน................ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้จดั จาหน่าย
หน่ ว ยลงทุ น อื่ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตัง้ เพิ่ ม เติ ม ในภายหลัง
(หากมี) ซึ่งได้ รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อการจัดจาหน่ าย
หน่วยลงทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ......................................... ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ที่ มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
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ประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุน............................................. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย ................................ ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ใ นส่ว นที่ 1 หัว ข้ อ 7.3.2 “ข้ อ
กาหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
ผู้ประเมินปริ มาณการจราจร ........................... โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ซึ่งบริ ษัทจัด การได้ แต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมิน
ปริ มาณการจราจร
ผู้ประเมินราคาอิสระ ...................................... AATL และ 15 Biz ซึ่งบริ ษัทจัดการได้ แต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินราคา
อิสระ เพื่อทาการประเมินมูลค่ารายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษ
ที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง
ผู้ลงทุนต่างด้ าว .............................................. ผู้ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว ซึง่ รวมถึง
(ก) บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(ข) นิติบคุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย
(ค) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีห้ นุ อันเป็ นทุนตังแต่
้
กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนันถื
้ อโดยบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อ
นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) ลงทุนมีมูลค่าตังแต่
้
กึ่งหนึง่ ของทุนทังหมดในนิ
้
ติบคุ คลนัน้
(ง) ห้ า งหุ้ นส่ว นจ ากัด หรื อ ห้ างหุ้ นส่ ว นสามัญ ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ประเทศไทย ซึง่ หุ้นส่วนผู้จดั การหรื อผู้จดั การเป็ นบุคคลตาม (ก)
หรื อ
(จ) นิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีห้ นุ อันเป็ นทุนตังแต่
้
กึ่งหนึ่งของนิติบคุ คลนันถื
้ อโดยบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง)
หรื อนิติบคุ คลซึง่ มีบคุ คลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ลงทุนมีมลู ค่า
ตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของทุนทังหมดในนิ
้
ติบคุ คลนัน้
ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
ผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ตาม
(Cornerstone Investor) ................................ คาจากัดความของประกาศ ทน.45/2561
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ....................... บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การมอบหมายให้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่
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จาหน่ายหน่วยลงทุน
ผู้สอบบัญชี .................................................... ผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
พ.ร.บ. กทพ. .................................................. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ ........................ พระราชบัญญัติบริ ษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1940
(รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
พ.ร.บ. ร่วมลงทุน ........................................... พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ .........................................( พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่
แก้ ไขเพิ่มเติม)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ .......................... พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่
แก้ ไขเพิ่มเติม)
พื ้นที่ที่ทาการศึกษา ........................................ กรุ งเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยองซึ่งเป็ นจังหวัดที่ได้ รับการศึกษาข้ อมูลเพื่อ
จัดทาข้ อมูลในหัวข้ อ 3.2 “ลักษณะอุตสาหกรรม”
ภาครัฐ .......................................................... (ก) ส่วนราชการ
(ข) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของ
รัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้ และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึ่งไม่มี
ฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย
มติคณะรัฐมนตรี ฯ .......................................... มติคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลชุดปั จจุบนั ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ท้ ี่
เ กี่ ย ว กั บ ก า รจั ด ตั ง้ ก อ ง ทุ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 5 ธั น ว า ค ม 2 5 5 8
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น โดยกองทุ น
เมื่ อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม 2559 รวมถึง มติ คณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วกับ
โครงสร้ างและรู ปแบบของกองทุน หลักการและเงื่ อนไขข้ อกาหนด
หลัก ของสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ การลงทุ น ของ
กระทรวงการคลังในกองทุน และมาตรการสร้ างแรงจูงใจในการนา
โครงการโครงสร้ างพื น้ ฐานของ กทพ. มาระดมทุ น ผ่ า นกองทุ น
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
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มูลค่าของหน่วยลงทุน .................................... มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่จาหน่ายได้
ณ สิ ้นสุดวันคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ............................. มูลค่า ทรั พย์ สิน ทัง้ หมดของกองทุนหักด้ วยหนี ส้ ิน ซึ่งค านวณตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 7.10 “การคานวณและเปิ ดเผย
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน”
มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ที่ ป รั บ ป รุ ง แ ล้ ว มูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
้
นหักด้ วยหนี ้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี ้ย
(Adjusted NAV)...............................................
มูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือ .............................. จานวนเงิ น ณ วันที่กองทุนมีสิทธิ ได้ รับจาก กทพ. ตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ โดยคานวณจากประมาณการรายได้ ที่โอน
นับจากวันที่กองทุนได้ รับโอนสิทธิ ที่จะได้ รับรายได้ ที่โอน จนถึงวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่จะต้ องมีการคืนมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาของปี ใด ให้ คานวณมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือตาม
สัด ส่ว นระยะเวลาที่ เ หลือ ส าหรั บ ปี นัน้ ๆ โดยอ้ า งอิ ง จากมูลค่ า ที่
กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ และหนังสือแจ้ ง
เกี่ยวกับการโอนสิทธิในรายได้ ที่โอน ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ
2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
ระบบ ETCS .................................................. ระบบจัดเก็ บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection
System)
ระยะเวลาการให้ สทิ ธิ ..................................... ระยะเวลาที่ ก องทุน มี สิท ธิ ใ นรายได้ ที่ โอนที่ เกิ ดขึน้ จากเส้ นทางใน
ปั จ จุ บัน ของทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ โดยระยะเวลาการให้ สิทธิ นีม้ ี
กาหนดระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
รัฐบาล........................................................... รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐวิสาหกิจ .................................................... หน่วยงานที่มีสถานะเป็ นรั ฐ วิสาหกิ จ ตามความหมายที่ กาหนดใน
พระราชบัญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 (รวมถึ ง ที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม)
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ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน ................................. ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 7.4.2 “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน – 4 ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน”
รายงานการประเมินมูลค่า .............................. รายงานซึง่ ผู้ประเมินราคาอิสระจัดทาขึ ้นและนาเสนอเพื่อรายงานการ
ประเมินมูลค่ารายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง
รายงานผู้ประเมินอิสระ................................... รายงานการประเมินมูลค่า และรายงานฉบับย่อซึ่งเป็ นรายงานสรุ ป
ของรายงานการประเมินมูลค่าซึง่ จัดทาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
รายได้ ที่โอน ................................................... รายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่
จัดเก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครั ง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวัน โอนสิท ธิ โดยหาก
กทพ. สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับ
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อาจมีการปรับสัดส่วนการ
แบ่ ง รายได้ ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ นการสร้ างแรงจู ง ใจส าหรั บ กทพ.
ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
รายได้ คา่ ผ่านทาง........................................... รายได้ คา่ ผ่านทางประกอบด้ วยค่าผ่านทางซึ่งจัดเก็บได้ จริ งจากรถที่
ใช้ ทางพิ เ ศษที่ ก องทุ น เข้ าลงทุ น ในรายได้ ครั ้ง แรกหลั ง หั ก
ภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7 ซึ่งเป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศ
ไทย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
รายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ .............................. ค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหักด้ วยจานวนที่เท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อ
เงินอื่นซึง่ คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่อตั รา
ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัต ราภาษี มูลค่า เพิ่ ม ที่ ใ ช้ บัง คับ จริ ง กับ อัต รา
ค่าผ่านทาง ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าวที่ใช้ บงั คับจริ งกับ
อัตราค่าผ่านทางเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้
คานวณจานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ ว
ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนเงินดังกล่าว และการคานวณ
รายได้ ค่ า ผ่ า นทางรวมสุท ธิ ใ ห้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุไ ว้ ภายใต้
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีค่าภาษี
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หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่านทางซึ่งในอนาคต
หน่วยงานรัฐเรี ยกเก็บตามกฎหมาย จะต้ องหักเงินจานวนดังกล่าว
ออกจากค่า ผ่ า นทางเพื่ อ การค านวณรายได้ ค่า ผ่ า นทางรวมสุท ธิ
ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง"
วั น จดทะเบี ย นแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เงิ น ทุ น จด วันที่มีการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกับ สานักงาน
ทะเบียน ........................................................ ก.ล.ต.ซึ่ ง ก าหนดในส่ว นที่ 1 หัว ข้ อ 7.4.4 “การจดทะเบี ย นแก้ ไ ข
เพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน”
วันทาการ....................................................... วันเปิ ดทาการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและของ
บริ ษัทจัดการ
วันที่ทาการโอนเสร็ จสิ ้น .................................. วันทาการวันแรกภายหลังจากวันที่กองทุนมีหนังสือยืนยันว่าเงื่อนไข
บังคับก่อนทังหมดที
้
่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ได้ มี
การดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้น (หรื อได้ รับการผ่อนผัน) (เว้ นแต่เงื่ อนไข
บังคับก่อนซึ่งจะมีการดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นในวันที่ทาการโอนเสร็ จ
สิ ้น) หรื อวันอื่นที่กองทุนและ กทพ. ตกลงกัน
วันโอนสิทธิ .................................................... วันเริ่ มต้ นระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิ ในรายได้ ซึ่งเป็ นวันที่กองทุนเริ่ มมีสิทธิ ในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้น
จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้
แรกดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ .................................... บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สคร. .............................................................. สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็ นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการคลัง
สนข. ............................................................. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรซึ่งเป็ นหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงคมนาคม
สศช. ............................................................. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
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สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน ........... สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ นายทะเบี ย นที่ ท าขึ น้ ระหว่ า งบริ ษั ท จั ด การและ
นายทะเบียน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ถ้ ามี)
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ .................... สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ที่ทาขึ ้นระหว่างบริ ษัทจัดการและ
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ก่ อ นการเสนอขาย ส่ ว นเพิ่ ม ทุ น ลงวั น ที่
11 พฤศจิกายน 2559 รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ................ สัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ในส่วนที่เกี่ ยวกับทางพิเศษที่
กองทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกที่ ก องทุน จะเข้ า ท ากับ กทพ.
เกี่ ยวกับการโอนและรั บโอนสิทธิ ในการรั บประโยชน์ จากรายได้ ใ น
อนาคต ได้ แก่ รายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยใช้ เงินจากการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุนครัง้ นี ้
สั ญ ญ า Cornerstone
Investment สัญ ญาที่ ก องทุ น จะเข้ าท ากั บ ผู้ ลงทุ น หลั ก โดยเฉพาะเจาะจง
Agreement .................................................. (Cornerstone Investor) เพื่อระบุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรและ
การจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
ประกาศ ทน.45/2561
สานักงาน ก.ล.ต. ........................................... สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานเจ้ าของโครงการ .............................. ภาครัฐหรื อรัฐวิสาหกิจที่เป็ นเจ้ าของหรื อมีอานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย
ในการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุน
หน่วยลงทุน หรื อ หน่วย .................................. หน่วยลงทุนของกองทุน
หนังสือชี ้ชวน ................................................. หนัง สือ ชี ช้ วนสาหรั บ การเสนอขายส่วนเพิ่ มทุนครั ง้ แรกของหน่ว ย
ลงทุนฉบับนี ้
อัตราค่าผ่านทาง ............................................ อัตราค่าผ่านทางหมายถึงอัตราค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บจากรถที่ใช้ ทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่งรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มใน
อัตราร้ อยละ 7 ซึ่งเป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่ของ
เอกสารฉบับนี ้ (สาหรับทางพิเศษฉลองรัช ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
กทพ. เป็ นผู้รับภาระภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าว)
เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจอง เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ได้
ซื ้อหน่วยลงทุน ............................................... กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 หัวข้ อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 10
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เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซื ้อหน่วยลงทุน”
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ศัพท์ เทคนิค
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร . ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงาน
ประเมินปริ มาณการจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร ซึ่งคานวณ
โดยพิจารณาจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบน
แต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั รวมถึงปริ มาณการจราจร
และสัด ส่ ว นการขึ น้ การลงของแต่ ล ะด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง สัด ส่ว น
ปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วง
ทางพิ เ ศษนั น้ ๆ ต่ อ ปริ มาณการจราจรทั ง้ วั น เป็ นต้ น และ (ข)
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีซึ่งอ้ างอิงตาม
มาตรฐานคู่มื อความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity
Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อ
ชัว่ โมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (PCU) ต่อชัว่ โมงต่อช่องจราจร
โดย จะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบน
ทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน
(ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ตามทฤษฎีเท่ากับหรื อมากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถ
ในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรตามโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จจุบนั และ
ยังขึ ้นอยู่กับปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรม
ของผู้ใ ช้ ท างพิ เ ศษด้ ว ย (จึ ง อาจเปลี่ย นแปลงได้ ใ นอนาคตตามการ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ)
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน .............. รอบระยะเวลาบั ญ ชี ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาเก้ าเดื อ น โดยเริ่ ม ต้ นในวัน ที่
1 ตุลาคม ของปี ก่อนหน้ า และสิ ้นสุดในวันที่ 30 มิถนุ ายน ในปี ดังกล่าว
ตัวอย่างเช่นงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เริ่ มต้ นวันที่
1 ตุลาคม 2560 และสิ ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ป ริ ม า ณ ก า ร จ ร า จ ร โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ต่ อ วั น ปริ ม าณการจราจรโดยเฉลี่ ย ต่ อ วั น (คัน ต่ อ วั น ) เท่ า กั บ ปริ ม าณ
(คันต่อวัน) .................................................... การจราจรต่อปี (คันต่อปี ) หาร จานวนวันในปี งบประมาณนัน้ ซึ่งคาว่า
“คัน” แสดงถึงจานวนเที่ยวการเดินทางบนทางพิเศษของยานพาหนะใน
แต่ ล ะครั ง้ ทัง้ นี ้ ยานพาหนะ 1 คัน อาจใช้ ทางพิ เ ศษได้ มากกว่ า 1
เที่ยวต่อวัน ตัวอย่างเช่น หากยานพาหนะคันหนึ่งใช้ ทางพิเศษ 2 เที่ยว
ใน 1 วันก็ จะนับปริ มาณการจราจรของยานพาหนะดังกล่าวเป็ น 2 คัน
ในวันดังกล่าว
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คาจากัดความและศัพท์เทคนิค

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ................. รอบปี บัญชีของ กทพ. ซึ่งเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม ของปี ก่อนหน้ า และ
สิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ในปี ดังกล่าว ตัวอย่างเช่นรอบปี บัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 เริ่ มต้ นวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และสิ ้นสุดเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2560
Passenger Car Unit (PCU) ......................... หน่ ว ยของรถยนต์ นั่ง ส่ว นบุ ค คล ค านวณได้ จ ากการแปลงรถยนต์
ประเภทต่างๆ โดยใช้ คา่ เทียบเท่ารถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
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สรุ ปข้ อมูลสาคัญของการเสนอขาย (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสาคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของร่างหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ ย วกับ การเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทุน ดัง นั น้ ผู้ลงทุน ต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอี ยดจากร่ า ง
หนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม โดยสามารถขอรับได้ จากผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และ
ผู้จดั การกองทุน หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากร่างหนังสือชี ้ชวนที่ผ้ จู ดั การกองทุน/ ที่ปรึ กษาทางการเงินได้ ยื่นต่ อสานักงาน
ก.ล.ต. ได้ ที่เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
1.

สาระสาคัญของกองทุน
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Thailand Future Fund

ชื่อย่อกองทุน

TFFIF

บริ ษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

เงินทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายส่วน
เพิ่มทุน

1,000,000,000 บาท

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนการเสนอขายส่วน
เพิ่มทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2561)

1,019,039,471 บาท
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2.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ นี ้
มูลค่ าที่ตราไว้ ของหน่ วยลงทุน

10 บาท

ช่ ว งจ านวนหน่ วยลงทุ น เบื อ้ งต้ น ที่ จ ะ 4,000,000,000 หน่วย - 4,470,000,000 หน่วย (รวมจานวนหน่วย
เสนอขายแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปเป็ นครั ้ง ลงทุนที่จะเสนอขายแก่กระทรวงการคลังในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้)
แรก
ประเภทหน่ วยลงทุน

มีหน่วยลงทุนประเภทเดียว ได้ แก่ หน่วยลงทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือซึ่ง
มีสทิ ธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ และไม่มี
การรับประกันหรื อคุ้มครองผลตอบแทนขันต
้ ่า และ/หรื อเงินลงทุน
จากภาครัฐไม่วา่ ในลักษณะใด

ราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน

10 บาท

จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าในการจองซือ้ 1,000 หน่วย และเพิ่มครัง้ ละ 100 หน่วย
บริษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ ายหน่ วยลงทุ น บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า
(Domestic Bookrunner)
จากัด และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู ้ ซื อ้ ห น่ ว ย ล ง ท ุ น เ บื อ้ ง ต้ น ใ น J.P. Morgan Securities plc และ Merrill Lynch (Singapore)
ต่ า งประเทศ (Initial Purchaser)
Pte Ltd.
ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหน่ วยลงทุ น

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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สัดส่ วนการจัดสรรหน่ วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(ก) ผู้จองซื ้อทัว่ ไป 1,845,000,000 - 2,056,000,000 หน่วย
(ข) ผู้จองซือ้ พิเศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลัง) 615,000,000 686,000,000 หน่วย
(ค) กระทรวงการคลัง 310,000,000 - 357,000,000 หน่วย
(ง) ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ไม่
เกิน 1,230,000,000 - 1,371,000,000 หน่วย*
*หมายเหตุ: ในเบือ้ งต้นสัดส่วนของหน่วยลงทุนทีจ่ ะเสนอขายและ
จั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น หลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone
Investor) จะไม่ เกิ นร้อยละ 30 ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
หลังการเพิ่ มทุน
ทังนี
้ ้ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนข้ างต้ นเป็ นสัดส่วนเบื ้องต้ น
บริ ษั ท จัด การ ผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหน่ว ยลงทุน และผู้ซื อ้
หน่ ว ยลงทุ น เบื อ้ งต้ นในต่ า งประเทศ ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการ
เปลี่ย นแปลงจ านวนหน่ว ยลงทุน ที่ เ สนอขายต่อ ผู้ล งทุน แต่ล ะ
ประเภทตามที่ ระบุไว้ ข้า งต้ น รวมทัง้ อาจพิ จ ารณาเพิ่ม หรื อ ลด
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จอง
ซือ้ พิเศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลัง ) (Claw back / Claw
forward) ได้ หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่
กาหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่า งๆ เช่น ปริ มาณความต้ อ งการซือ้ หน่วยลงทุนของนั ก
ลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ การเสนอขายครัง้ แรกประสบ
ความสาเร็ จสูงสุด ทังนี
้ ้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์
อย่างไรก็ดี การเพิ่มหรื อลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้จ องซื อ้ ทั่ว ไปและผู้จ องซื อ้ พิ เ ศษ (ยกเว้ น กระทรวงการคลัง )
(Claw back / Claw forward) จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 15 - 20 ของ
จานวนหน่วยลงทุนส่วนที่เสนอขายในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
ทังหมด
้
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2.1. แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงต่า/
มีความซับซ้ อนต่า
1
2
กองทุนรวม กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ ตลาดเงินที่
ลงทุน
ลงทุนใน
เฉพาะใน ต่างประเทศ
ประเทศ
บางส่วน

3
กองทุน
พันธบัตร
รัฐบาล

ความเสี่ยงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง
4
5
6
7
8
กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม
ตราสารหนี ้
ผสม
ตราสารทุน
หมวด
ที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรม ทรัพย์สนิ
ทางเลือก

TFFIF
กองทุนจะลงทุนในทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานได้ แก่ สิท ธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ นรายได้ ที่เ กิ ดขึน้ จาก
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยรายได้ ที่โอนดังกล่าวมีความผันผวนต่า
เนื่องจากเป็ นรายได้ จากการดาเนินกิจการทางพิเศษซึง่ เป็ นการให้ บริ การขันพื
้ ้นฐานสาหรับประชาชน นอกจากนี ้
กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และ
ตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ โดย กทพ. จะดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบารุ งรักษา
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึง่ รวมถึงการบริ หารจัดการและดาเนินการ
ให้ บริ การ รวมทังจั
้ ดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุงรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ
และสิ่งก่อสร้ างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อใช้ ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในเส้ นทางในปั จจุบนั
ของทางพิเ ศษที่กองทุน เข้ าลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกตามมาตรฐานของ กทพ. ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กทพ. เอง
อีกทังกองทุ
้
นยังได้ รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นต่อกองทุน
อย่า งไรก็ ตาม กองทุนมีความเสี่ยงจากการที่สิทธิ ในรายได้ ที่โอนที่กองทุนจะได้ รับตามสัญญาโอนและรับโอน
สิ ท ธิ ใ นรายได้ จะถื อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเพี ย งอย่ า งเดี ย วที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ครั ง้ แรก
อีกทังขึ
้ ้นอยู่กบั ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียว จึงเห็นว่ากองทุนนี ้มีระดับความเสี่ยงใกล้ เคียงกับกองทุน
รวมหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งมีระดับความเสี่ยงเท่ากับ 7 ทังนี
้ ผ้ ้ ลู งทุนจึงควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนโดย
ละเอียดก่อนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้ อ 6 "ปั จจัยความเสีย่ งของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน"
2.2. วัตถุประสงค์ การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายส่ วนเพิ่มทุน
บริ ษัทจัดการคาดว่าจะจัดการให้ กองทุนนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนและเงินทุนเริ่ มแรกของ
กองทุน หลังหักค่าใช้ จ่ายทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน การจดทะเบียนหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายดังกล่าวแล้ ว ไปใช้ ในการลงทุนในสิทธิในรายได้
ที่โอนซึง่ กองทุนจะได้ มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) จะใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของกองทุนสาหรับงานด้ านธุรการเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
และใช้ เป็ นเงินทุนสารอง รวมทังลงทุ
้ นในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม
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แผนการใช้ เงินสุทธิที่ได้ จากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นไปตามความตังใจ
้ ณ ปั จจุบนั ของ
บริ ษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจานวนเงิ นสุทธิ ที่จะได้ รับที่จัดทาอย่างดี ที่สดุ ของบริ ษัท
จัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปั จจุบนั ของกองทุน
2.3. การประเมินค่ าทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรกและความเห็นของบริ ษัท
จัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
2.3.1. การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
ราคาประเมินมูลค่าของสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแยกตามผู้ประเมินราคาอิสระและตามทางพิเศษมีรายละเอียดได้ ดงั นี ้
หน่วย: บาท
มูลค่ าของสิทธิในรายได้ ท่ โี อนที่เกิดขึน้ จาก
AATL
15 Biz
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ทางพิเศษฉลองรัช
27,143,000,000
24,852,000,000
ทางพิเศษบูรพาวิถี
26,218,000,000
23,805,000,000
รวม
53,361,000,000
48,657,000,000
หมายเหตุ:
1. ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายประเมิ
้
นมูลค่าตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)
โดยการประมาณการกระแสเงินสดและคิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ด้ วยอัตราคิดลดที่สะท้ อนถึง
อัตราผลตอบแทนสาหรับความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง ตามโครงสร้ างกระแสเงินสดของกองทุน
2.

วันที่ประเมินมูลค่า คือ 1 ตุลาคม 2561 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2591

2.3.2. สรุ ปวิธีการและสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ใช้ ในการจัดทา
ประมาณการปริ มาณการจราจร และประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
วิธีการจัดทา
ประมาณการ

 ประมาณการโดยประยุกต์ใช้ แบบจาลองของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ซึง่ เป็ นแบบจาลองที่คานึงถึง (1) ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจมหภาคและสังคม
(2) แผนการพัฒนาด้ านคมนาคมรวมถึงแผนการเปิ ดให้ บริ การ และ (3) ความสามารถ
ในการรองรับปริ มาณการจราจรของทางเชื่อมและทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ
 มีการปรับแบบจาลองเพื่อให้ ฐานของการประมาณการปริ มาณการจราจรสอดคล้ อง
กับข้ อมูลปริ มาณการจราจรในปั จจุบนั
 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ
บูรพาวิถีเท่ากับ 350,000 และ 360,000 คันต่อวัน ตามลาดับซึง่ คานวณจาก
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ก. พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section)
ในปั จจุบนั และ
ข. ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจรตามทฤษฎี ซึ่ ง อ้ างอิ ง ตาม
มาตรฐานคูม่ ือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual)
โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณ
การจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วน
ปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการ
รองรั บปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับหรื อมากกว่า 1.0 ทัง้ นี ้ ในการคานวณ
ความสามารถในการรองรับปริ ม าณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษใน
ปั จจุบนั และยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ
สมมติฐานอัตราค่ า
ผ่ านทาง

 อ้ างอิงสมมติฐานในการปรับอัตราค่าผ่านทาง ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่งพิจารณาจากประมาณการดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับ
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลในเดือนมีนาคม โดยมีสมมติฐานดังนี ้
สมมติฐานอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ร า ค า ผู้ บ ริ โ ภ ค ต่ อ ปี ส า ห รั บ
ปี
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในเดื อ น
มีนาคม(1)
2562
ร้ อยละ 1.54
2563
ร้ อยละ 1.93
2564
ร้ อยละ 2.13
2565
ร้ อยละ 2.33
2566 - 2591
ร้ อยละ 2.33
หมายเหตุ: (1) อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยของประมาณการจากสถาบันอิสระต่างๆ ณ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 สมมติฐานให้ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีมีจานวนวันที่มีการจัดเก็บ
ค่าผ่านทางเท่ากับ 365 วัน และ 350 วันต่อปี ตามลาดับ

จานวนวันที่มีการ
จัดเก็บค่ าผ่ านทาง
ต่ อปี
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุปวิธีการและสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจรใช้
ในการจัดทาประมาณการในหัวข้ อ "3.6.1.สรุ ปวิธีการและสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจร
(โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ) ใช้ ในการจัดทาประมาณการปริ มาณการจราจรและประมาณการค่าผ่าน
ทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก"
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วิธีที่ใช้ และสรุปสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระใช้ ในการประเมินมูลค่า
AATL
15 Biz
วิธีท่ ใี ช้ ในการ
วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ด้ วยการคิดลดมูลค่าของกระแสเงินสด (Discounted
ประเมินมูลค่ า
Cashflow Method) โดยนาประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิ ในรายได้ มาคิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่สะท้ อนถึงอัตราผลตอบแทนสาหรั บความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องตามโครงสร้ างกระแสเงินสดของกองทุน
ระยะเวลาประมาณ ช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2591 โดยกาหนดให้ วนั แรกที่กองทุน
การกระแสเงินสด
ได้ รับรายได้ ที่โอนคือวันที่ 1 ตุลาคม 2561
สมมติฐานหลักในการประมาณการกระแสเงินสด
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการ ร้ อยละ 45 ของประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษฉลอง
ประเมินมูลค่ า
รั ช และทางพิ เ ศษบูร พาวิ ถี หลัง จากหัก ด้ ว ยอัต ราภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม โดยมี ส มมติ ฐ านอัต รา
ภาษี มลู ค่าเพิ่มเท่ากับร้ อยละ 10 ตลอดระยะเวลาประมาณการกระแสเงินสด
ประมาณการค่ าผ่ าน อ้ า งอิ ง จาก โชติจิ น ดา คอนซัลแตนท์ ตามรายละเอี ย ดในหัว ข้ อ 3.6.1 "สรุ ป วิ ธีก ารและ
ทางที่จัดเก็บได้ จาก สมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ใช้ ในการจัดทาประมาณ
ทางพิเศษฉลองรัช
การปริ มาณการจราจรและประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก" โดยมีสมมติฐานสาคัญดังนี ้
- จานวนวันที่มกี ารจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 365 วันต่อปี (โดยมีสมมติฐานวันที่มกี ารยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทางจานวน 0 วันต่อปี )
 ปริ มาณการจราจร


ปริ มาณจราจรสูงสุดตามทฤษฎีเท่ากับ 350,000 คันต่อวัน



อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของประมาณการปริ มาณการจราจรเฉลีย่
ต่อวันสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ปี
2562 - 2567
2567 – 2572
2572 – 2577
2577 – 2582
2582 – 2587
2587 - 2591
 อัตราค่าผ่านทาง


อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
ร้ อยละ 5.08
ร้ อยละ 2.45
-

ปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
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AATL
15 Biz
โดยคาดว่าจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ แรกในปี 2566


อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของอัตราค่าผ่านทางเฉลีย่ ต่อคันสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
2562 - 2567
ร้ อยละ 2.42
2567 – 2572
ร้ อยละ 2.37
2572 – 2577
ร้ อยละ 2.12
2577 – 2582
ร้ อยละ 1.92
2582 – 2587
ร้ อยละ 1.75
2587 - 2591
ร้ อยละ 0.32
ประมาณการค่ าผ่ าน อ้ างอิงจาก โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 3.6.1 "สรุปวิธีการและสมมติฐาน
ทางที่จัดเก็บได้ จาก ที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ใช้ ในการจัดทาประมาณการปริ มาณ
ทางพิเศษบูรพาวิถี การจราจรและประมาณการค่าผ่านทางทีจ่ ดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก" โดยมีสมมติฐานสาคัญดังนี ้
ปี





จานวนวันที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 350 วันต่อปี (โดยมีสมมติฐานวันทีม่ ีการยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทางจานวน 15 วันต่อปี )
ปริ มาณการจราจร
–

–

ปริ มาณจราจรสูงสุดตามทฤษฎีเท่ากับ 360,000 คันต่อวัน
อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของประมาณการปริ มาณการจราจรเฉลีย่ ต่อวันสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
ปี
2562 - 2567
2567 – 2572
2572 – 2577
2577 – 2582
2582 – 2587
2587 - 2591

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
ร้ อยละ 5.73
ร้ อยละ 5.79
ร้ อยละ 4.48
-

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของประมาณการปริมาณจราจรเฉลีย่ ต่อวันไม่รวมปริมาณ
การจราจรของวันที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง


อัตราค่าผ่านทาง
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–

–

AATL
15 Biz
ปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยคาดว่าจะมี
การปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ แรกในปี 2566
อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของอัตราค่าผ่านทางเฉลีย่ ต่อคันสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี
2562 - 2567
2567 – 2572
2572 – 2577
2577 – 2582
2582 – 2587
2587 - 2591

อัตราคิดลด
(Discount rate)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
ร้ อยละ 2.25
ร้ อยละ 2.77
ร้ อยละ 2.73
ร้ อยละ 2.49
ร้ อยละ 2.53
ร้ อยละ 0.25

ใช้ อตั ราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.00

ใช้ อตั ราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.50

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าในภาคผนวก 1 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จัดทาโดยบริ ษัท อเมริ กนั
แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และภาคผนวก 2 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจาก
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจัดทาโดย บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
2.3.3. ความเห็นของบริ ษัทจัดการและทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรายงานการประเมิน
มูลค่า รวมทังข้
้ อมูลและสมมติฐานจากการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระทังสองราย
้
ได้ แก่ AATL และ 15 Biz ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินแล้ ว
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคา
อิสระทังสองรายมี
้
ความเหมาะสม เนื่องจากจัดทาขึ ้นด้ วยวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ซึ่งได้ แก่สิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางใน
ปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้
เป็ นระยะเวลา 30 ปี และสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้ องกับสภาวะ
ตลาดในปั จจุบนั
การประมาณการรายได้ ที่โอนของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองราย
้
อ้ างอิงจากประมาณการปริ มาณ
การจราจรและประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
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ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร คือ โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษา
อิสระและมีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาสาหรับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเฉพาะกิจการทางทีม่ ี
การจัดเก็ บค่าผ่านทาง กิ จการขนส่งแบบรางและกิ จการขนส่งมวลชน ในการศึกษาประมาณการ
ปริ มาณการจราจรและประมาณการค่าผ่านทางดังกล่าวของผู้ประเมินปริ มาณการจราจรนั น้ ได้ อ้างอิง
ถึงสมมติฐานอัตราค่าผ่านทางตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่งจะพิจารณา
จากดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรั บกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจรได้
ศึก ษาปริ ม าณการจราจรในอดี ต ของทางพิ เ ศษที่ กองทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก และท า การ
ประมาณการปริ มาณการจราจรและค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตลอดระยะเวลาที่กองทุนจะได้ รับส่วนแบ่งรายได้ โดยประมาณการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามแบบจาลองของการเดินทางของประชากรในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล
และพื ้นที่ที่ทาการศึกษา ซึง่ ได้ คานึงถึงข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูลปริ มาณการจราจรในอดีต การเติบโตของ
ปริ มาณการจราจรและอัตราค่าผ่านทางในอดีต พฤติกรรมผู้ใช้ ทางในอดีต ความสามารถในการรองรับ
ปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ประมาณการปั จจัยเศรษฐกิจ
มหภาคและภูมิศาสตร์ ประชากร การพัฒนาและแผนการเปิ ดให้ บริ การและความสามารถในการรองรับ
ปริ มาณการจราจรของทางเชื่อมและทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ เป็ นต้ น
ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายประเมิ
้
นมูลค่าของรายได้ ที่โอนด้ วยวิธีคิดประเมินมูลค่าจากรายได้
(Income approach) และคิดลดมูลค่าของกระแสเงินสด (Discounted cash flow method) โดยนา
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในแต่ละปี ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เป็ นระยะเวลา
30 ปี (ซึ่งคานวณจากส่วนแบ่งร้ อยละ 45 ของประมาณการค่าผ่านทางที่จัดเก็ บได้ จากเส้ นทางใน
ปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร มาหักด้ วย
จานวนเงินเสมือนอัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ร้อยละ 10 ตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ โดยไม่มีการหักค่าใช้ จ่ายดาเนินงานหรื อค่าใช้ จ่ายลงทุนใดๆ) มาคิดลดด้ วยอัตราคิดลด
ทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ บริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกที่มีกระแสเงินสด
เป็ นรายได้ ที่โอนในอนาคต เนื่องจากได้ คานึงถึงการเติบโตของรายได้ ที่โอนและการมีกระแสเงินสด
เป็ นระยะเวลาจ ากัดตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ทาให้ สามารถสะท้ อ น
มูลค่าที่แท้ จริ งของสิทธิในรายได้ ที่โอนได้
ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายก
้
าหนดอัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.00 ถึง 7.50 ซึง่ เป็ นอัตราที่สอดคล้ องกับ
สภาวะตลาดในปั จจุบนั รวมไปถึงคานึงถึงค่าความเสีย่ งของ กทพ. และรายได้ ที่โอน เมื่อเทียบเคียงกับ
กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานและบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทงั ้ ในและต่า งประเทศที่
ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ณ ปั จจุบนั
จากการตรวจสอบสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายในการประเมิ
้
นมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินไม่พบสิ่งที่เป็ น
เหตุใ ห้ เ ชื่ อ ว่า สมมติ ฐ านหลัก ที่ ใ ช้ ในการประเมิ น มูลค่ า ดัง กล่า วไม่ ส มเหตุส มผล อย่ า งไรก็ ต าม
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ความเห็นดังกล่าวของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่บนพื ้นฐานของปั จจัยสภาพแวดล้ อม
การดาเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต รวมถึงปั จจัย
ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. ซึ่งอาจมิได้ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่
เกิดขึ ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่
ปรึกษาทางการเงินมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคต
3.

ภาพรวมทรัพย์ สนิ กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน
1.

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ในระยะแรก ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ แก่สิทธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ นรายได้ ที่
เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง กทพ. เป็ นผู้ ทา
หน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตาม
ข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่า
ผ่านทางรวมสุทธิที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดยหาก กทพ. สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่
กาหนดไว้ สาหรับเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ อาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ดงั กล่าวเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
สาหรับ กทพ. โดยรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหักด้ วยจานวนที่เท่ากับภาษี มูลค่าเพิ่มหรื อเงินอื่นซึ่ง
คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่อตั ราภาษี มูลค่าเพิ่มที่ใช้ บังคับจริ งกับอัตรา
ค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่าน
ทาง ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณ
จานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนเงิน
ดังกล่าว และการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีค่าภาษี หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ
ค่าผ่านทางซึ่งในอนาคตหน่วยงานรัฐเรี ยกเก็บตามกฎหมาย จะต้ องหักเงินจานวนดังกล่าวออกจาก
ค่าผ่านทางเพื่อการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ
สิทธิ ของกองทุน หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนภาษี มูลค่าเพิ่มหรื อเงินอื่น และวิธีการคานวณ
รายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
กทพ. เป็ นผู้ก่อสร้ าง ดาเนินงาน และบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก กทพ.
เป็ นรัฐวิสาหกิจซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2515 และอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม กทพ.
มี วิ สัย ทัศ น์ ที่ มุ่ง มั่น พัฒ นาทางพิ เ ศษเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ ดี มี ค วามคุ้ม ค่ า สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย
อย่างยัง่ ยืน ปั จจุบนั กทพ. ให้ บริ การทางพิเศษ 8 สายทาง (ซึ่งรวมถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครั ง้ แรก) ครอบคลุ ม ระยะทางรวมทั ง้ สิ น้ 224.6 กิ โ ลเมตร และ 3 ทางเชื่ อ มต่ อ ใน
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กรุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑลและจัง หวัด อื่ น ๆ ในภาคตะวัน ออกของประเทศไทย โดยเป็ นการ
ดาเนินงานเองหรื อร่ วมกับผู้รับสัมปทาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการและการ
ดาเนินงานของ กทพ. ในหัวข้ อ 3.3 "กทพ."
ทางพิ เศษที่ กองทุนเข้ า ลงทุน ในรายได้ ครั ง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุม ระยะทางรวมทัง้ สิน้
83.2 กิโลเมตร ประกอบด้ วย
(ก)

ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร
ด้ านตะวันออกบริ เวณจตุโชติ เข้ ากับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริ เวณอาจณรงค์ และทาง
พิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ

(ข)

ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางที่มีระยะทางยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจุดเริ่ มต้ นจากปลายทางพิ เศษเฉลิมมหานคร
บริ เวณบางนาไปทางทิศตะวันออกข้ ามแม่น ้าบางปะกง สิ ้นสุดที่จงั หวัดชลบุรี

ทางพิเศษที่ก องทุนเข้ าลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกมี ปริ ม าณการจราจรโดยเฉลี่ย 369,464 คันต่อวัน
สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 386,557 คันต่อวัน สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 รายได้ คา่ ผ่านทางจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก คิดเป็ น
4,672.3 ล้ านบาท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 3,592.9 ล้ านบาท สาหรับ
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
นอกจากนี ้ กองทุนยังอาจลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารทางการเงินอื่นตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยอนุญาตให้ ลงทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายในหัวข้ อ 2.2 "นโยบายการลงทุน"
2.

การดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. จะยังเป็ นผู้ดาเนินงานและบารุ งรักษาทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และจะยังคงรับภาระค่าใช้ จ่ายทังหมดรวมทั
้
งรายจ่
้
ายฝ่ าย
ทุน ที่ เ กี่ ย วกับ ทางพิ เ ศษที่ ก องทุนเข้ าลงทุนในครั ง้ แรก (ยกเว้ นค่าใช้ จ่ ายบางรายการในการจัดท า
ประกันภัย) โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการบารุ งรักษา ขันตอนการบริ
้
หารจัดการ
การจราจรและความปลอดภัย ดังนัน้ กองทุนจะพึ่งพานโยบายและความสามารถในการดาเนินงานของ
กทพ. ในการจัดเก็ บรายได้ ที่ โอน ซึ่งตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ กองทุนมี สิทธิ ในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของ กทพ. ในเรื่ องดังกล่าวได้ อย่างจากัด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้ อ 6.1.1 "กองทุนเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ที่ยงั ไม่มีการดาเนินงานที่สร้ างรายได้ หรื อทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนเอง นอกจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน และสิทธิในรายได้ ที่
โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สิทธิ ในรายได้ ที่โอนจะเป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
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พื ้นฐานเพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้ าลงทุนครัง้ แรก หลังจากที่สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ มี
ผล"
3.

การบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. มีการดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบารุงรักษาเชิงแก้ ไข
(Corrective Maintenance) สาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และโครงสร้ างทาง
พิเศษเพื่อให้ ทางพิเศษมีความคุ้มค่า สะดวก และเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางมีความปลอดภัยในการใช้ บริ การทาง
พิเ ศษ โดยทั่ว ไป การบ ารุ ง รั ก ษาทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกเชิ ง ป้ องกัน นัน้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการใช้ งานของโครงสร้ างและอุปกรณ์ ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุ นใน
รายได้ ครัง้ แรก ในขณะที่การบารุงรักษาเชิงแก้ ไขมักจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึ ้น
บนโครงสร้ างและอุป กรณ์ ข องทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ าลงทุ น ในรายได้ ครั ง้ แรก โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกในหัวข้ อ
3.1.2 "รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก"

4.

ขัน้ ตอนการบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก
กทพ. มีแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการการจราจรและความปลอดภัย ซึง่ กาหนดขันตอน
้
ต่าง ๆ สาหรับบุคลากรของ กทพ. ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุ (ทังที
้ ่ร้ายแรงหรื อไม่ร้ายแรง) เพลิงไหม้ ภัย
พิบัติ วินาศกรรม และ/หรื อการชุมนุมประท้ วง นอกจากนี ้ พนักงานของ กทพ. ที่เกี่ ย วข้ องจะต้ อ ง
ฝึ กซ้ อมเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นเหล่านี ้ด้ วย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขันตอนการบริ
้
หารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกได้ ในหัวข้ อ 3.1.2 "รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก"

5.

การประกันภัยสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ใ นรายได้ กทพ. จะต้ องยิ นยอมให้ กองทุน ดาเนิน การจัด ให้ มี การ
ประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับของกองทุน และ กทพ. จะต้ องให้ ความช่วยเหลือกองทุน
ตามสมควรในการดาเนินการดังกล่าวตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิตามที่กองทุนร้ องขอ ด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของกองทุน โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดขอบเขต เงื่อนไข และ
วงเงิ นประกันภัย ทัง้ นี ้ ในการจัดทาการประกันภัยรวมถึงการประกันภัยต่อไปนี ้ (1) ประกันภัย
ทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ
โดย กทพ. เป็ นผู้เอาประกันภัย และมีกองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วม และเป็ นผู้รับประโยชน์แต่เพียง
ผู้เดียว (2) ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกองทุนเป็ น
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ประกันภัยของ กทพ. ในหัวข้ อ 3.3.6 "การประกันภัย"

4.

สรุ ปกลยุทธ์ ของกองทุน
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4.1. ข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขันของกองทุน
1.

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีที่ตงเชิ
ั ้ งยุทธศาสตร์ ที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถ
เดินทางไปสู่จุดหมายที่สาคัญรอบกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย

2.

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีศกั ยภาพ และมีโอกาสในการได้ รับประโยชน์
จากการเติบโตจากแนวโน้ มสาคัญต่าง ๆ ในประเทศไทย (Megatrends)

3.

กองทุนเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึง่ ในแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลไทยในการระดมทุนจากประชาชน
โดยใช้ ตราสารทุนเพื่อใช้ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐของประเทศไทย โดย
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐที่หลากหลาย

4.

กทพ. และกองทุนมีผลประโยชน์ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ และคาดว่ากองทุนจะได้ รับประโยชน์ในระยะยาวจากรายได้ ที่สม่าเสมอและกระแส
เงินสดที่มีความผันผวนต่า

5.

กทพ. มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และ
กทพ. มีคณะผู้บริ หารที่มีประสบการณ์
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.3.1 "ข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันของกองทุน"

4.2. กลยุทธ์ ของกองทุนและของ กทพ. ที่เกี่ยวข้ องกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
1.

เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อทาให้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ยังคงมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขันในด้ านการดาเนินงาน

2.

การจัดให้ มีต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและตู้เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในสัดส่วนที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ ทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดปั ญหาการจราจร
ติดขัด

3.

เริ่ มกระบวนการในการพิจารณาอัตราค่าผ่านทางสาหรั บทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกในระยะเวลาที่เหมาะสม

4.

การใช้ กลยุทธ์การขยายการดาเนินงานและการเข้ าลงทุนที่เป็ นการเพิ่มมูลค่าเพื่อศักยภาพใน
การเติบโต

5.

ใช้ กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการโครงสร้ างเงินทุนและความเสีย่ งให้ มีประสิทธิภาพ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้ อ 2.3 "กลยุทธ์ของกองทุน"
5.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ
5.1. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
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5.1.1. ภาพรวม
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายได้ คา่ ผ่านทางที่เกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 2559 และ 2560
และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 2561
รายได้ ค่าผ่ านทาง (ล้ านบาท)(1)
ทางพิเศษ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

ทางพิเศษฉลองรัช

2,428.7

2,624.4

2,727.1

2,017.2

2,111.9

ทางพิเศษบูรพาวิถี

1,916.7

1,849.3

1,945.2

1,432.5

1,481.0

รวม

4,345.4

4,473.7

4,672.3

3,449.7

3,592.9

หมายเหตุ: (1) รายได้ ค่าผ่านทางประกอบด้ วยค่าผ่านทางซึ่งจัดเก็บได้ จริ งจากรถที่ใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหลังหักภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7 ซึ่งเป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่
ของเอกสารฉบับนี ้
5.1.2. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
1.

ปริมาณการจราจร
ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ คา่ ผ่านทางที่แสดงไว้ ในงบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค รั ง้ แรก ทัง้ นี ้ หากไม่ค านึง ถึ ง การเปลี่ย นแปลงของพฤติ ก รรมผู้ใ ช้ ทาง เช่ น การ
เปลีย่ นแปลงของระยะทางเฉลีย่ ที่ผ้ ใู ช้ ทางแต่ละคนเดินทางในระบบปิ ด การเปลีย่ นแปลงของ
การเลือกด่านขาเข้ าที่ผ้ ใู ช้ ทางแต่ละคนเลือกเข้ าใช้ บริ การในระบบเปิ ด หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของสัดส่วนประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ทางแล้ ว การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของปริ มาณการจราจร
(นอกจากปริ มาณการจราจรที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง) จะส่งผลให้ ค่าผ่านทางที่
จัดเก็บได้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงด้ วยตามลาดับ
ปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นที่
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 4.7 นับตังแต่
้ ปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงปี
บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการ
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เปลีย่ นแปลงซึง่ ส่งผลต่อปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ในหัวข้ อ 4.2.5 "การวิเคราะห์คา่ ผ่านทาง"
2.

การจัดเก็บค่ าผ่ านทาง
กทพ. ใช้ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ระบบสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกได้ แก่ระบบเปิ ดสาหรับทางพิเศษฉลองรัช และระบบปิ ดสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถี โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.1.2 "รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรก - 2 การดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก- (ข)"
– วิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางและการควบคุม"

5.2. ข้ อมูลทางการเงินและการดาเนินงาน
5.2.1. การวิเคราะห์ ค่าผ่ านทาง
1.

งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2560
(ก)

รายได้ ค่าผ่ านทาง
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4.2 เป็ น 3,592.9 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ น้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561 จาก 3,449.7 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจราจรที่เพิ่มขึ ้น โดยปริ มาณการจราจรโดย
เฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5
เป็ น 386,557 คันต่อวัน สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก
366,421 คันต่อวัน สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

(ข)

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.1 เป็ น 251.5 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก 241.5 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2560 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ คา่ ผ่านทางที่เพิ่มขึ ้น

(ค)

ค่ าผ่ านทาง
ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
4.2 เป็ น 3,844.4 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
จาก 3,691.2 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

2.

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
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รายได้ ค่าผ่ านทาง
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4.4 เป็ น 4,672.3 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
จาก 4,473.7 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ ปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวัน บนทางพิ เศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 เป็ น 369,464 คันต่อวัน สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 352,596 คันต่อวันสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2559

(ข)

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 เป็ น 327.1 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 จาก 313.2 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ คา่ ผ่านทางที่เพิ่มขึ ้น

(ค)

ค่ าผ่ านทาง
ค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 เป็ น 4,999.4ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 จาก 4,786.9 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559

3.

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2558
(ก)

รายได้ ค่าผ่ านทาง
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 3.0 เป็ น 4,473.7 ล้ านบาท สาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
จาก 4,345.4 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.7 เป็ น 352,596 คันต่อวัน สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 336,739 คันต่อวันสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558
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ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
ภาษี มูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 เป็ น 313.2 ล้ านบาทในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2559 จากเดิม 304.2 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ คา่ ผ่านทางที่เพิ่มขึ ้น

(ค)

ค่ าผ่ านทาง
ค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 เป็ น 4,786.9 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2559 จาก 4,649.6 ล้ านบาท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558

5.2.2. ข้ อมูลทางการเงินของกองทุนนับตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน
ผลการดาเนินงานของกองทุน ตังแต่
้ วันที่จดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนจนถึงงวดบัญชี ที่มีการ
จัดท าและเปิ ดเผยงบการเงิ นของกองทุนครั ง้ ล่าสุด มี รายละเอี ยดตามตารางสรุ ปค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้ จ่ าย ตลอดจนงบดุลของกองทุนดังต่ อ ไปนี ้ โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในหัวข้ อ 7.8
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ”
สาหรับงวดตัง้ แต่ วนั ที่
24 พฤศจิกายน ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561

หน่ วย :บาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
22,464
198,530
99,658
(1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
94,308
70,163
(2)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
47,901
460,100
228,156
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
215,530
865,056
459,510
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
16,050
7,441
1,384
รวมค่ าใช้ จ่าย
301,945
1,625,435
858,873
ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
0.03
0.16
0.08
(3)
ณ วันสิน้ งวด
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
1,000,987,754
1,013,956,225
1,019,039,471
หมายเหตุ: (1) - (2) ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ขึ ้นอยู่กบั
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(3) คานวณจากค่าใช้ จ่ายรวมแต่ละงวดต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสิ ้นงวดนันๆ
้
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งบดุล

หน่ วย บาท :

สาหรับปี
สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม
2559

สาหรับปี สิน้ สุด
สาหรับงวดหก
วันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 30 มิถุนายน2561
2560

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน ปี 2559 เท่ากับ 895.8 ล้ านบาท ปี 2560 เท่ากับ
994.9 ล้ านบาท และ 30 มิถนุ ายน 2561 เท่ากับ 997.3 ล้ าน
บาท)
เงินฝากธนาคาร

896,966,337

998,221,837

999,513,094

104,275,472

2,371,521

3,426,292

37,190

284,057

927,761

21,346,500

22,455,500

24,451,667

1,022,625,499

1,023,332,915

1,028,550,755

เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

21,637,745

9,376,690

9,511,284

รวมหนีส้ ิน

21,637,745

9,376,690

9,511,284

1,000,987,754

1,013,956,225

1,019,039,471

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

987,754

13,956,225

19,039,471

1,000,987,754

1,013,956,225

1,019,039,471

10.0098

10.1395

10.1903

100,000,000

100,000,000

100,000,000

ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน

สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00
บาท
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ ว ทัง้ หมด ณ วันสิน้ งวด
(หน่วย)
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5.2.3. ข้ อมูลทางการเงินเสมือน (Pro Forma) ของกองทุนที่ยงั ไม่ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
หากผู้ลงทุนต้ องการพิจารณาข้ อมูลทางการเงิ นเสมือนของกองทุนที่จัดเตรี ยมขึ ้นเสมือนว่ากองทุน
ได้ รับการจัดตัง้ และการโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีผลในวันที่
1 ตุลาคม 2559 โปรดพิจารณาหัวข้ อ "4.3 ข้ อมูลทางการเงินเสมือน (Pro Forma) ของกองทุนที่ยงั
ไม่ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี" ประกอบกับ "ภาคผนวก 4 ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561"
5.2.4. ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงสรุปประมาณการของกองทุนตามงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งคัดย่อมาจาก "ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ" ตาม
ภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของกองทุนคือวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
(ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากรอบระยะเวลาบัญชีเดิม คือ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ) โดยรอบระยะเวลาบัญชี
แรกหลังการเปลี่ยนแปลงเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผู้สอบ
บัญชีอิสระมิได้ ให้ การรับรองเกี่ยวกับประมาณการงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับ
การเสนอขายส่วนเพิ่มทุน และสานักงาน ก.ล.ต. มิได้ มีแนวทางในการจัดเตรี ยมข้ อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์ สมมติ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการงบกาไร
ขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สรุปงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ
(หน่วย: ล้ านบาท)
รอบปี บัญชีประมาณการ
2562(1)
รวมรายได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

2,272
433
1,839

ประมาณการจานวนเงินที่สามารถปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประมาณการเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จา่ ยในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย
ประมาณการจานวนเงินที่สามารถปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน(2)

1,839
332
2,171
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ผลรวมจานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุน

41,000 - 45,700

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประมาณการอัตราเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ

ร้ อยละ 4.02 – 4.49

ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จา่ ยในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

ร้ อยละ 0.73 – 0.81

ร้ อยละ 4.75 – 5.30
ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน(2)
หมายเหตุ:
(1) รอบปี บัญชีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
(2) ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คานวณจากผลรวม
จานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นที่จะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปั น
ผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุ งแล้ ว และสมมติฐานในการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี ซึง่ จานวนเงินสุดท้ ายทีจ่ ะได้ รับจริ งจากการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุนอาจแตกต่างจากประมาณการข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อ 4.4 "ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ" ควบคู่กบั
"กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายงานและข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562" ตามภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้
สมมติฐานที่สาคัญ
สรุปข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ ถกู จัดเตรี ยมขึ ้นโดย
อาศัยสมมติฐานที่สาคัญตามภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้ รวมถึงมีข้อสมมติให้ รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ เท่ากับร้ อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บจริ งจากผู้ใช้ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี
หลังหักด้ วยจานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 โดยประมาณการรายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ประมาณการค่ าผ่ านทาง
ทางพิเศษฉลองรัช

3,185

ทางพิเศษบูรพาวิถี
รวมประมาณการค่ าผ่ านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

2,359
5,544

หัก: จานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิม่ (แต่ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 10 ของค่าผ่านทาง)
ประมาณการค่ าผ่ านทางสุทธิของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

(504)
5,040
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สัดส่ วนรายได้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

45%

ประมาณการรายได้ จากเงินลงทุน

2,268

ผู้ลงทุนควรพิจ ารณาสมมติ ฐานเหล่านัน้ รวมทัง้ งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงิ นสดตามสถานการณ์ สมมติ และ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนในอนาคตด้ วยตนเอง ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียด "กองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายงานและข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562" ตามภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้
การวิเคราะห์ ความผันผวน
ตารางด้ านล่างแสดงถึง ประมาณการจานวนเงิ นที่สามารถปั นส่วนแบ่ง ให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 ในแต่ละกรณีของค่าผ่านทางรวมของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก

ค่ าผ่ านทางรวมของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก (รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
กรณีฐาน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ประมาณการจานวนเงินที่สามารถปั นส่วนแบ่งให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน
2,171

ต่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5

2,057

สูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 5

2,284

โดยสามารถคิดเป็ นประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน (ผลรวมของประมาณการอัตราเงิน
ปั นผลจากกาไรสุทธิและประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในแต่ละกรณีดงั นี ้
(หน่วย: ร้ อยละ)

ค่ าผ่ านทางรวมของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก (รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
กรณีฐาน

ประมาณการอัตรา
เงินปั นผลจากกาไร
สุทธิ
4.02 – 4.49

ต่ากว่ ากรณีฐานร้ อยละ 5

3.77 – 4.21

สูงกว่ ากรณีฐานร้ อยละ 5

4.27 – 4.76

ประมาณการอัตราการ
ปั นส่ วนแบ่ งจากสภาพ
คล่ องส่ วนเกินจาก
ค่ าใช้ จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่ วย
ลงทุนตัดจาหน่ าย
0.73 – 0.81 ทุกกรณี(1)

ประมาณการอัตราการ
ปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื
หน่ วยลงทุน(2)
4.75 - 5.30
4.50 - 5.02
5.00 - 5.57
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หมายเหตุ:
(1) ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกิ นจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนตัดจาหน่าย คานวณจากประมาณการสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ทีเ่ ท่ากับ 332 ล้ านบาทเท่ากันทุกกรณี
(2) ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คานวณ
จากผลรวมจานวนเงิ น ทุน เริ่ ม แรกและจ านวนเงิ น เบื อ้ งต้ นที่ จ ะได้ รั บ จากการเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน โดยมี
สมมติฐานในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุงแล้ ว และสมมติฐานในการตัด
จาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี ซึ่งจานวนเงิน
สุดท้ ายที่จะได้ รับจริ งจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจากประมาณการข้ างต้ น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 4.4 "ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ"
6.

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อเท็จจริ งว่าการดาเนินงานของกองทุนและบริ ษัท
จัดการอยูภ่ ายใต้ กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของประเทศไทย ซึง่ อาจแตกต่างจากในประเทศ
อื่น ๆ ธุรกิจของกองทุนขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ ส่วนใหญ่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนและบริ ษัทจัดการ
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้ อพิจารณาในการลงทุนที่จะได้ กล่าว
ต่อไปนี ้ รวมทังปั
้ จจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ปั จจัยความเสีย่ ง และข้ อพิจารณาต่าง ๆ ตามที่จะกล่าวถึง
ต่อไปนี ้ ไม่ใช่ปัจจัยความเสีย่ งทังหมดที
้
่กองทุนและ/หรื อบริ ษัทจัดการมีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ความเสีย่ งอื่น ๆ ไม่วา่ จะทราบอยูแ่ ล้ วหรื อไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกองทุน บริ ษัท
จัดการ หรื อมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหั วข้ อ 6 "ปั จจัยความเสี่ยง
ของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน”

6.1.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้ างรูปแบบและการบริหารจัดการกองทุน
6.1.1. กองทุนเป็ นนิ ติบุค คลที่จัด ตัง้ ขึน้ ใหม่ที่ยังไม่มีก ารด าเนิน งานที่สร้ างรายได้ หรื อ ทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนเอง นอกจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน และสิทธิ ในรายได้ ที่โอน
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สิทธิในรายได้ ที่โอนจะเป็ นทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้ าลงทุนครัง้ แรก หลังจากที่สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีผล
6.1.2. กองทุนต้ องพึ่งพา กทพ. ในการดาเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และการ
จั ด เก็ บ และการน าส่ ง รายได้ ที่ โ อนให้ แก่ ก องทุ น ซึ่ ง รวมไปถึ ง การบ ารุ ง รั ก ษาทางพิ เ ศษ และ
ความสามารถในการให้ บริ การและการจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งกองทุนมีอานาจควบคุมในเรื่ องดังกล่าว
อย่างจากัด นอกจากนี ้ จานวนรายได้ ที่โอนขึน้ อยู่กับรายได้ ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ จากทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่งขึ ้นกับปั จจัยหลายประการ โดยปั จจัยดังกล่าวขึ ้นอยู่กับ กทพ.
เช่น ขันตอนและการพิ
้
จารณาในการปรับอัตราค่าผ่านทาง การบริ หารจัดการการจราจร และสภาพของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
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6.1.3. หากกองทุนไม่สามารถได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ หรื อสร้ างกระแสรายได้ แหล่งใหม่ อาจถือเป็ นข้ อจากัด
ที่ มี นัย ส าคัญ ส าหรั บ การด าเนิ น งาน และอาจส่ง ผลกระทบทางลบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน และอาจส่งผลให้ ต้องเลิก
กองทุนเมื่อสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หมดอายุลงหรื อมีการเลิกสัญญา โดยมูลค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสทิ ธิในรายได้ ที่โอนที่เหลืออยู่ และเมื่อสิ ้นสุด
ระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากกองทุนไม่สามารถได้ มาเพิ่มเติมซึง่
ทรัพย์สนิ หรื อสร้ างกระแสรายได้ แหล่งใหม่ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
6.1.4.

กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์ เหนือรายได้ ค่าผ่านทางในอนาคตที่ กทพ. ตกลงโอนให้ แก่กองทุนตามสัญญา
โอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ หากการโอนดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็ น "การซื ้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ "
ตามกฎหมายไทย และรายได้ ดงั กล่าวอาจอยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อเรี ยกร้ องของเจ้ าหนี ้รายอื่น

6.1.5. สมมติฐานใน “ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ” มีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ ้นหรื อไม่ใน
ความเป็ นจริ ง และขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สาคัญในด้ านธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน
กฎระเบียบ และการแข่งขัน อีกทังผลการด
้
าเนินการของกองทุนตามที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญจากการคาดหมายทังที
้ ่ได้ แสดงไว้ ในประมาณการไม่วา่ จะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
6.1.6. สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่อ กทพ. หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ หรื อกรณีที่ทรัพย์สินทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกโครงการใดเสียหาย
ทังหมดจากความผิ
้
ดของ กทพ. มีอยู่อย่า งจากัด เนื่องจากตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินทังหมดของ
้
กทพ. ไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการยึดหรื อการบังคับคดี
6.1.7. เนื่องจากกองทุนเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ กองทุนจึงมีผลการดาเนินงานในอดีตที่จากัด และข้ อมูล
ทางการเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ สาหรับประเมินกองทุนและประกอบการตัดสินใจเข้ าลงทุนนันมี
้ อยู่
อย่างจากัด
6.1.8. บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนให้ ประสบความสาเร็ จได้
และบริ ษัทจัดการสามารถตกลงแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สละสิทธิ หรื อ
ให้ ความยินยอมโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
6.1.9. บริ ษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์ในการดาเนินงานทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง และการที่
บริ ษัทจัดการไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุน หรื อ กทพ. ไม่สามารถดาเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.1.10. กองทุนมีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ในกรณีที่ กทพ.
ผิดข้ อตกลงตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อในกรณีที่ถือเป็ นการผิดข้ อสัญญา หรื อมีบาง
กรณีที่อาจไม่ถือว่า กทพ. ผิดหน้ าที่ หรื อผิดนัดตามสัญญา
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6.1.11. หากเกิดเหตุการณ์ที่ กทพ. โต้ แย้ ง หรื อปฏิเสธความสมบูรณ์ หรื อการมีผลใช้ บงั คับได้ ของสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อปฏิเสธว่าตนไม่ผกู พันตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ หรื อมี
เหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อสถานภาพ หรื อความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กรณีดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการ
ดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.1.12. การปรั บ ขึ น้ อั ต ราภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ อั ต ราค่ า ผ่ า นทางในประเทศไทยจนสู ง กว่ า
ร้ อยละ 10 อาจจะลดจานวนรายได้ ที่โอน
6.1.13. กองทุนอาจมีความเสี่ยงในการชาระหนี ้ หรื อการขอสินเชื่ อสาหรั บหนี ้เงิ นกู้ในอนาคต และอาจไม่
สามารถหาเงินกู้ได้ ในอนาคตบนเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอมรับได้ หรื ออาจไม่สามารถหาได้ เลย
6.1.14. สิทธิ ของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอยู่
อย่างจากัด
6.1.15. รายงานการประเมินมูลค่า และรายงานใด ๆ ที่อ้างอิง ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุนของ
กองทุนมิใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้ อดีทางธุรกิจของกองทุน และไม่ใช่การแสดงความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้ ง
หรื อโดยปริ ยายเกี่ยวกับราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อฐานะทางการเงินของกองทุนเมื่อมีการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินมูลค่าที่อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึง
มูลค่าที่แท้ จริ งของสินทรัพย์เริ่ มแรกของกองทุน
6.2.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินการทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
6.2.1. สิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้ มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับ ปริ มาณ
การจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามปั จจัยต่าง ๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของ กทพ.
6.2.2. รายได้ ในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับนันขึ
้ ้นอยู่กบั อัตราค่าผ่านทาง รวมทังการยกเว้
้
นการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวอาจขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ . เช่น
การที่ กทพ. ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษ
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ หรื อในกรณี ที่มีเหตุการณ์ พิเศษ และการประกาศอัตรา
ค่าผ่านทางใหม่โดยกระทรวงคมนาคมในราชกิจจานุเบกษา
6.2.3. หากผู้ใช้ ท างเลือกใช้ ถนนที่เป็ นทางเลือกอื่น หรื อรู ป แบบการเดินทางอื่น ที่เป็ นทางเลือ ก ปริ มาณ
การจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจลดลง
6.2.4. ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกอาจ
จากัดการเติบโตของปริ มาณการจราจร
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6.2.5. ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณการจราจรของ
ผู้ประเมินปริ มาณการจราจรโดยเป็ นการคานวณความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตาม
โครงสร้ างของทางพิเศษและยังขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ย นแปลงได้ ในอนาคต เช่น การพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์บริ เวณทางพิเศษและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ
6.2.6. การคาดการณ์ปริ มาณการจราจรที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้อยูภ่ ายใต้ ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึง่ เป็ นความ
ไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญ
6.2.7. เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอาจทาให้ การใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหยุดชะงัก
6.2.8. การประกันภัยสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก อาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
6.3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กทพ.
6.3.1. รายได้ คา่ ผ่านทางอาจลดลงเนื่องจากการจัดเก็บเงินรั่วไหลหรื อเกิดความบกพร่องทางเทคนิค
6.3.2. ต้ นทุนการดาเนินงานและรายจ่ายฝ่ ายทุนของ กทพ. อาจเพิ่มขึ ้น
6.3.3. กทพ. อาจไม่สามารถสร้ างกระแสเงินสดได้ เพียงพอที่จะสามารถชาระหนี ้ หรื อเพื่อใช้ บริ หารสภาพ
คล่องอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานได้
6.3.4. โครงการก่อสร้ างที่ กทพ. ดาเนินการอาจมีความล่าช้ าหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู กว่างบประมาณที่เคยตังไว้
้
6.3.5. กทพ. มีความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับคดีความและการดาเนินกระบวนพิจารณา
6.3.6. กทพ. มีความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทเกี่ยวกับการโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนภายใต้ สญ
ั ญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ ที่ กทพ. เข้ าทากับกองทุน
6.3.7. การดาเนินงานของ กทพ. บางส่วนต้ องพึง่ พาการใช้ เทคโนโลยี
6.3.8. กทพ. ต้ องพึง่ พาบุคลากรหลักและคณะกรรมการของ กทพ.
6.3.9. คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้ วยผู้แ ทนจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และกองทุน ไม่
สามารถรับรองได้ วา่ จะไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.3.10. ทล. อาจยกเลิกการอนุญาตให้ กทพ. ใช้ ที่ดินซึ่งเป็ นที่ ตงของทางพิ
ั้
เศษบูรพาวิถี และ กทพ. อาจไม่ได้
รับชดเชยความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว

6.4.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศไทย
6.4.1. ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตังอยู
้ ่ในประเทศไทย และกองทุนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทย
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6.4.2. การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคต
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน
6.4.3. ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของกองทุนและราคา
ตลาดของหน่วยลงทุน
6.4.4. หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รัฐบาลชุดใหม่อาจไม่ดาเนินการสานต่อนโยบายที่ รัฐบาลชุดปั จจุบนั
กาหนดไว้
6.4.5. เหตุการณ์ความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ ของประเทศไทย การก่อการร้ าย และความไร้
เสถียรภาพทังในระดั
้
บระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.4.6. ประเทศไทยอาจถูก มาตรการลงโทษจากประเทศอื่ น และเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยอาจได้ รั บ
ผลกระทบ
6.4.7. ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดน ้าท่วมซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ
6.4.8. การที่ ค าพิ พ ากษาของศาลต่ า งประเทศไม่ ส ามารถบัง คับ ได้ ภายใต้ กฎหมายไทยอาจจ ากั ด
ความสามารถของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ
6.4.9. กองทุนต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการเปิ ดเผยข้ อมูลและข้ อกาหนดทางบัญชีที่อาจแตกต่างจากในประเทศ
อื่น ๆ ในบางเรื่ องที่สาคัญบางประการ
6.4.10. งบการเงินของกองทุนจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในบางเรื่ องที่สาคัญบางประการ
6.5.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่ วยลงทุน
6.5.1.

กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่ากองทุนจะสามารถจ่ายผลตอบแทน
สาหรับหน่วยลงทุนได้ หรื อสามารถรักษาระดับของผลตอบแทนให้ อยูท่ ี่ระดับใดระดับหนึง่ ได้

6.5.2. ไม่เคยมีตลาดสาหรับการซื ้อขายหน่วยลงทุนมาก่อน
6.5.3. ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมาก และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้
ในราคาเท่ากับหรื อมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
6.5.4. กองทุนอาจต้ องเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง หรื อดาเนินการลดทุนหากกองทุนไม่สามารถ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด
6.5.5. การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนจานวนมากที่ขายได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุนได้
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6.5.6. กระทรวงการคลังซึ่งอาจมีผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น อาจสามารถใช้ สิทธิ
ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
6.5.7. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้
6.5.8. บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อโดย ก.ล.ต. เท่านัน้
6.5.9. ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ากว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
6.5.10. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ มิได้ อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยอาจต้ องเสียภาษี สาหรับเงินปั นผล
ที่ได้ รับจากกองทุนโดยผู้มีเงินได้ จะต้ องแสดงรายได้ ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขบางประการ
และมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน
6.5.11. ความเสีย่ งเกี่ยวกับการซื ้อขายหน่วยลงทุน
6.5.12. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื ้อหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนในอนาคตอาจมีจากัด
6.6.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ลงทุนต่ างชาติ
6.6.1. ตลาดหลักทรัพย์มีขนาดค่อนข้ างเล็ก และอาจทาให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนมีความผันผวนกว่า
ราคาหลักทรัพย์ซงึ่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่น
6.6.2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐหรื อสกุลเงินอื่น ๆ จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าในสกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่าของหน่วยลงทุนและผลตอบแทน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ส่ วนที่ 1
ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1.

กองทุน

1.2.

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Thailand Future Fund

ชื่อย่ อกองทุน

TFFIF

บริษัทจัดการ
ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนน สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0-2686-6100

โทรสาร

0-2670-0430

ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21 - 23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2649-2000

โทรสาร

0-2649-2100

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการทังสองรายตกลงรั
้
บทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการกองทุนเพื่อร่ วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตัง้
กองทุน การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และจัดการลงทุนของกองทุน รวมทังด
้ าเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับกองทุน
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1.3.

1.4.

1.5.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 1 ราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์
บูรณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์

0-2470-3200-1

โทรสาร

0-2470-1996-7

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2009-9999

ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายส่ วนเพิ่มทุน
1.5.1. ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 252/6 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร ชัน้ 6 และชัน้ 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์

0-2305-9000

โทรสาร

0-2305-9539

1.5.2. ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด

ที่อยู่

เลขที่ 48/45 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

0-2697-3800

โทรสาร

0-2638-0301
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1.6.

1.7.
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ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2208-3668-9

โทรสาร

0-2256-8800

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน
ประเภทกองทุน

เป็ นกองทุน รวมปิ ดที่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุน ต่ อ ผู้ลงทุน เป็ นการทั่ว ไป
ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ ของกองทุน

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยนาเงินที่
ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ น
หลักซึ่งมีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน
รวมทังสามารถสร้
้
างการเจริ ญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ

อายุกองทุน

ไม่มีกาหนดอายุ ทังนี
้ ้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ที่กองทุนจะ
เข้ าลงทุนด้ วยเงินจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนครัง้ นีม้ ีอายุ 30 ปี นับแต่
วันที่ทาการโอนเสร็ จสิ ้นซึง่ คือวันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้

จานวนเงินทุนโครงการ
จ า น ว น เ งิ น ทุ น เ ริ่ มแรก ข อ ง 1,000,000,000 บาท (หนึง่ พันล้ านบาท)
โครงการ
มู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ก่ อนการ 1,019,039,471 บาท ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
เสนอขายส่ วนเพิ่มทุน
จานวนเงินทุนเพิ่มทุนเบือ้ งต้ นที่ 40,000 - 44,700 ล้ านบาท โดยจะเป็ นการออกและเสนอขายหน่วย
คาดว่ าจะได้ รั บ จากการเสนอ ลงทุน ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 1.9.1 “ประเภทหน่วยลงทุน” เพียงอย่าง
ขายส่ วนเพิ่มทุน
เดียว
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มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท และช่ วงราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ น และจานวนหน่ วยลงทุน
ขัน้ ต่าในการจองซือ้
มู ล ค่ าที่ ตราไว้ ของหน่ วย 10 บาท
ลงทุน
ช่ วงจ านวน หน่ วยลงทุ น 4,000,000,000 หน่วย - 4,470,000,000 หน่วย (รวมจานวนหน่วยลงทุนที่จะ
เบื อ้ งต้ น ที่ จ ะเสนอขายแก่ เสนอขายแก่กระทรวงการคลังในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้)
ประชาชนทั่วไปในครัง้ แรก
ประเภทหน่ วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

ราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน

10 บาท

จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่ าใน 1,000 หน่วย และเพิ่มครัง้ ละ 100 หน่วย
การจองซือ้
1.9.

ประเภทของหน่ วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน
1.9.1. ป ร ะ เ ภ ท ห น่ ว ย มีหน่วยลงทุนประเภทเดียว ได้ แก่ หน่วยลงทุนซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบ
ลงทุน
แทนเท่าเทียมกันทุกประการ และไม่มีการรับประกันหรื อคุ้มครองผลตอบแทน
ขันต
้ ่า และ/หรื อเงิ นลงทุน จากภาครั ฐ ไม่ว่าในลักษณะใด โดยจะเสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป กระทรวงการคลัง ภาครัฐ และ/หรื อรัฐวิสาหกิจ และผู้
ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
1.9.2. สิทธิประโยชน์
การจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถกระทาได้ เป็ นครัง้ คราวในรู ปของ
นโยบายการ
การจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนด้ วยการลดทุน ทังนี
้ ้ ตามที่โครงการ
จ่ ายเงินปั นผล และ จัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ให้ กระทาได้
การคืนเงินลงทุน
กองทุนมี นโยบายการจ่ ายเงิ น ปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน ดัง นี ้ ในกรณี ที่
กองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอ กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยเมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชี จะจ่ายในอัตราไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ ว (หรื ออัตราส่วนอย่างอื่นที่
กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ กองทุนสามารถจ่ายได้ )
ในกรณี ที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนจากกาไรสะสมของหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิที่ปรับปรุง
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แล้ วข้ างต้ น หรื อจากกาไรสะสม ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนด้ วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหั วข้ อ 7.2
“นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
1.10.

ลักษณะของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลสัญชาติไทยหรื อบุคคลต่างชาติ
อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่อย (หรื อนักลงทุนที่มิใช่นกั ลงทุนสถาบัน ) หรื อ
นักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยูภ่ ายใต้ ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน” และกฎหมายที่จากัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของบุคคลนัน้ ๆ (หากมี)
ทังนี
้ ้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หรื อ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ใ นรั ฐ ใด ๆ ของสหรั ฐ อเมริ ก า นอกจากนี ้ กองทุน มิ ไ ด้ จ ดและจะไม่มี ก าร
จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องใดๆ
และผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว การเสนอขาย จาหน่าย หรื อ
ส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริ กา หรื อให้ บคุ คลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั หรื อผู้มีภมู ิลาเนาในสหรัฐอเมริ กาหรื อ
พลเมืองของสหรัฐอเมริ กาไม่สามารถดาเนินการได้ แต่อย่างใด เว้ นแต่เป็ นการดาเนินการโดยอาศัยข้ อยกเว้ นบาง
ประการ นอกจากนัน้ การเสนอขาย หรื อขายหน่วยลงทุนในสหรั ฐอเมริ กา หรื อเพื่อบัญชีหรื อเพื่อประโยชน์ของ
“บุคคลอเมริ กนั ” ตามที่นิยามไว้ ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายหรื อขายหน่วยลงทุนให้ แก่ บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุรกรรมนอก
ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.5 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้ องให้ หรื อถือว่าได้ ให้ การยอมรับคารับรอง และให้ ความตกลงบางประการ

1.11.

รายชื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายใหญ่
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลบางประการเกี่ยวกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลัง การเสนอขายส่วน
เพิ่มทุน
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รายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน

หน่วยลงทุนที่ออกภายหลังการจัดตังกองทุ
้
น
จานวนหน่วยลงทุน

ร้ อยละ

กระทรวงการคลัง:
กระทรวงการคลังและ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันกับกระทรวงการคลัง ......................................

[•]

[•]

ผู้จองซื ้อพิเศษ ...................................................................................................................

[•]

[•]

ผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป........................................................................................................

[•]

[•]

ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง ...........................................................................................

[•]

[•]

รวม......................................................................................................................................

[•]

[•]

ผู้ลงทุนรายอื่น ๆ:

1.11.1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
1.

อานาจหน้ าที่ของกระทรวงการคลัง
พระราชบัญ ญั ติ ปรั บปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก าหนดให้
กระทรวงการคลัง มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน
การบริ หารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ภาษี อากร การรัษฎากร
กิจการหารายได้ ที่รัฐมีอานาจ ดาเนินการได้ แต่ผ้ เู ดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอานาจหน้ าที่
ของส่วนราชการอื่ น การบริ หารหนี ส้ าธารณะ การบริ หารและการพัฒนารั ฐวิ สาหกิ จและ
หลัก ทรั พ ย์ ข องรั ฐ และราชการอื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ข อง
กระทรวงการคลัง หรื อส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวงการคลัง

2.

โครงสร้ างกระทรวงการคลัง
พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 ก าหนดให้
กระทรวงการคลังมีสว่ นราชการในสังกัด ดังต่อไปนี ้ สานักงานรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวง
กรมธนารั กษ์ กรมบัญชี กลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สคร. สานักงาน
บริ หารหนี ้สาธารณะ และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ต่อมาได้ มีการตรากฎกระทรวงว่าด้ วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 โดยกาหนดให้ กระทรวงการคลังมีกลุม่ ภารกิจ ดังนี ้
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(ก)

(ข)

(ค)

กลุม่ ภารกิจด้ านทรัพย์สนิ
(1)

กรมธนารักษ์

(2)

สคร.

กลุม่ ภารกิจด้ านรายได้
(1)

กรมศุลกากร

(2)

กรมสรรพสามิต

(3)

กรมสรรพากร

กลุม่ ภารกิจด้ านรายจ่ายและหนี ้สิน
(1)

กรมบัญชีกลาง

(2)

สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ

อีกทัง้ กระทรวงการคลังยังมีรัฐวิ สาหกิ จและหน่วยงานในกากับ / หน่วยงานอิ สระในสังกัด
ดังต่อไปนี ้
(ก)

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

(ข)

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)

(ค)

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

(ง)

ธนาคารออมสิน

(จ)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

(ฉ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

(ช)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

(ซ)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

(ฌ)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

(ญ)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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(ฎ)

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

(ฏ)

องค์การสุรา

(ฐ)

โรงงานไพ่

(ฑ)

บริ ษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด

(ฒ)

บริ ษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จากัด

(ณ)

บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากัด

(ด)

กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

(ต)

สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน (องค์การมหาชน)

(ถ)

มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

การลงทุนในกองทุน
การจั ดตัง้ การจัด การ และการลงทุ นของกองทุน เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาลตามที่
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ิในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครัง้ ต่างๆ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับที่

วันที่
คณะรัฐมนตรีมี
มติ

1.

17 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี มีข้อสัง่ การด้ านเศรษฐกิจให้ กระทรวงการคลัง
2558
เป็ นหน่วยงานหลักร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง พิ จารณา
กาหนดแนวทางการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อนามาสนับสนุน
การด าเนิ น นโยบายด้ านเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการลงทุ น
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่ สาคัญของประเทศ โดยเร่ งรั ดการจัดตัง้
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure) ขนาดใหญ่

2.

15 ธันวาคม
2558

รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี

2.1 คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบในหลักการการจัดตังกองทุ
้
น
ตามที่กระทรวงการคลังได้ นาเสนอ โดยมีหลักการในการ
จัดตังกองทุ
้
น ดังนี ้
(ก) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว
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(ข) เพื่ อ การจั ด การแหล่ ง เงิ น ทุ น ใหม่ ใ นการพั ฒ นา
โครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ
(ค) เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐในการระดมทุนเพื่อ
การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ
(ง) เพื่อเป็ นช่องทางให้ นกั ลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของรัฐที่มีคณ
ุ ภาพ
(จ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดย
เป็ นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ทางเลือกในการลงทุนผ่าน
ตลาดทุน
2.2 คณะรัฐมนตรี ลงมติแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อเตรี ยมการ
จัดตัง้ และก ากับการด าเนิ นงานของกองทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
เพื่อให้ มีอานาจหน้ าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตัง้ และ
การดาเนินการอื่ นใด เพื่อให้ การจัดตัง้ กองทุนแล้ วเสร็ จ
รวมทั ง้ มี อ านาจหน้ าที่ ใ นการพิ จ ารณารายละเอี ย ด
รู ปแบบและโครงสร้ างของการด าเนิ นงานของกองทุน
พิจารณาการลงทุนและการจาหน่ายคืนหน่วยลงทุนของ
กระทรวงการคลังในกองทุน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับกองทุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่ กระทรวงการคลังมอบหมาย เพื่ อให้ การบริ หาร
กองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามกรอบ
ที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ
3.

12 กรกฎาคม
2559

3.1 คณะรั ฐ มนตรี ลงมติ เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนจากเดิมที่เคยได้ รับ
อนุมตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
โดยกาหนดให้ ในระยะแรกที่ยงั ไม่ได้ มีการระดมทุนจากนัก
ลงทุนอื่น ๆ ให้ กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนแต่เพี ยงรายเดี ยว วงเงิ นรวมประมาณ 10,000
ล้ านบาท เพื่อเป็ นการจัดตังกองทุ
้
น ซึ่งการลงทุนในวงเงิน
ประมาณ 1,000
ล้ านบาท นั น้ ก าหนดให้
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กระทรวงการคลังจาหน่ายคืนหน่วยลงทุน ประเภท ข. ของ
กองทุนรวมวายุภกั ษ์ เพื่อนาเงินสดที่ได้ รับชาระจากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ ดงั กล่าว ไป
ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน สาหรับการลงทุนในวงเงินอีก
ประมาณ 9,000 ล้ านบาท กระทรวงการคลังอาจพิจารณา
ลงทุนโดยใช้ เงิ นสดหรื อหลักทรั พย์ หรื อน าหน่วยลงทุน
ประเภท ก. ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ ไปชาระราคาค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุน (Pay in Kind) ได้ ตามความ
เหมาะสม
3.2 คณะรัฐมนตรี ได้ รับทราบโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มี
ความเป็ นไปได้ ที่กองทุนจะเข้ าลงทุน ซึ่งรวมถึงโครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีอยู่เดิมของ ทล. จานวน 2 โครงการ
คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุ งเทพมหานคร บ้ านฉาง และทางหลวงพิ เศษหมายเลข 9 สายถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
4.

30 พฤษภาคม
2560

คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบโครงสร้ างและรู ปแบบของกองทุน
เพื่อการระดมทุนของ กทพ. หลักการและเงื่ อนไขข้ อกาหนด
หลักของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ การลงทุนของ
กระทรวงการคลังในกองทุน และมาตรการในการสร้ างแรงจูงใจ
ในการนาโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานของ กทพ. มาระดมทุน
ผ่านกองทุน ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ กระทรวง
คมนาคม กทพ. ร่ วมกับกระทรวงการคลังเร่ งจัดทาร่ างสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ รวมทังรายละเอี
้
ยดด้ านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องให้ แล้ วเสร็ จ และให้ ภาครัฐร่ วมถือหน่วยลงทุนด้ วยใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ กองทุนมีความมัน่ คงและสร้ างความ
เชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน

ในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
ของกองทุนมีหนังสือถึงบริ ษัทจัดการเพื่อแจ้ งให้ ความเห็นชอบการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
และให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป รวมทังอนุ
้ มตั ิการจัดสรรและเสนอขาย
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หน่ วยลงทุนส่วนเพิ่ มทุนให้ แก่ ผ้ ูลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการจัดตังและก
้
ากับการดาเนินงานของกองทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ครัง้ ที่ 3/2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561ได้ มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนและจองซื ้อ
หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ เวลาใด ๆ จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 5 ปี นับ
จากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมูลค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาทตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะรั ฐมนตรี โดยหากกระทรวงการคลังมีความจาเป็ นต้ องลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนใน
จานวนที่สงู ขึ ้น กระทรวงการคลังสามารถเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป
บริ ษัทจัดการมีเป้าหมายที่จะบริ หารจัดการการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างรายได้ ที่ยงั่ ยืนโดยมีศกั ยภาพการเติบโตในระยะยาว
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และนโยบายการลงทุนของกองทุนในหัวข้ อ 2.2 "นโยบายการลงทุน"
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงหลักการในการจัดตังกองทุ
้
นดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนนี ้จึงจัดตังขึ
้ ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยในการ
เสนอขายส่วนเพิ่มทุนครัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพิ่มเงินทุนโดยการระดมเงินทุนจากผู้
ลงทุนทัว่ ไป เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตาม
เจตนารมณ์ ที่ตงไว้
ั ้ โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน จานวน [•] หน่วย ([•]
หน่วย) มูลค่า [•] บาท ([•]บาท) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่บริ ษัทจัดการจะลงทุน
ได้ แก่สทิ ธิในรายได้ ที่โอนซึง่ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึง่ กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-toDay Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้
1.11.2. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors)
1.

การจองซือ้ หน่ วยลงทุนโดยผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
การเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ครั ง้ นี ้ จะมีการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนส่วนหนึ่งให้ แก่
ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) โดยผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
แต่ละรายได้ เข้ าทาสัญญาลงทุนในหน่วยลงทุน (Cornerstone Investment Agreement)
เพื่อจองซื ้อหน่วยลงทุนรวมเป็ นจานวน [•] หน่วย ที่ราคาเสนอขาย โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขต่าง
ๆ ซึ่งรวมถึง การเข้ าทาสัญญาซื อ้ ขายหน่วยลงทุน สาหรั บการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ต่างประเทศ (International Purchase Agreement) และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัด
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จาหน่า ยหน่วยลงทุน สาหรั บการเสนอขายหน่วยลงทุน ภายในประเทศ (Underwriting
Agreement) และการจองซือ้ หน่วยลงทุนของกระทรวงการคลัง และเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเกิดขึ ้นเป็ นผลสาเร็ จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนในครัง้ นี ้
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ไม่ว่าจะรายเดียวหรื อ
หลายรายก็ตาม มิได้ ทาการจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ตกลงว่าจะจองซื ้อ
นัน้ การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้จะยังคงดาเนินต่อไป และผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนยังคงต้ อง
ซื ้อและชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้ และผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนอาจพิจารณานาหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนหลัก
โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ไปจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนประเภทอื่นตามความ
เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี ้ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ไม่มีข้อห้ ามในการขาย
หน่วยลงทุน
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
(ก)

[ชื่อ Cornerstone Investor] และจานวนหน่ วยลงทุนโดยประมาณที่ ผู้ลงทุน
หลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) แต่ ละรายตกลงซือ้
[รายละเอียด] [Note: To be updated]

1.12.

วันที่จดทะเบียนทรัพย์ สินเริ่มแรกของกองทุน: 24 พฤศจิกายน 2559

1.13.

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ เพิ่มทุนครัง้ แรก: [•]

1.14.

แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่า/
มีความซับซ้ อนต่า

ความเสี่ยงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง

1
กองทุนรวม
ตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

2
กองทุนรวม
ตลาดเงินที่
ลงทุนใน
ต่างประเทศ
บางส่วน

3
กองทุน
พันธบัตร
รัฐบาล

4
กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

5
กองทุนรวม
ผสม

6
กองทุนรวม
ตราสารทุน

7
กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

8
กองทุนรวมที่
ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ
ทางเลือก

TFFIF
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กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ แก่สทิ ธิในรายได้ ที่โอนซึง่ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทาง
ในปั จจุบันของทางพิเ ศษที่ก องทุนเข้ า ลงทุนในรายได้ ค รั ง้ แรก โดยรายได้ ที่โอนดังกล่าวมีค วามผัน ผวนต่ า
เนื่องจากเป็ นรายได้ จากการดาเนินกิจการทางพิเศษซึง่ เป็ นการให้ บริ การขันพื
้ ้นฐานสาหรั บประชาชน นอกจากนี ้
กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และ
ตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ โดยกทพ. จะดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบารุ งรักษา
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึง่ รวมถึงการบริ หารจัดการและดาเนินการ
ให้ บริ การ รวมทังจั
้ ดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุงรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ
และสิ่งก่อสร้ างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อใช้ ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในเส้ นทางในปั จจุบนั
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามมาตรฐานของ กทพ. ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กทพ. เอง อีกทัง้
กองทุนยังได้ รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นต่อกองทุน อย่างไรก็ ตาม
กองทุนมีความเสีย่ งจากการที่สิทธิในรายได้ ที่โอนที่กองทุนจะได้ รับ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จะ
ถือเป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้ าลงทุนครัง้ แรก อีกทังขึ
้ ้นอยู่กบั ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมประเภทเดียว จึงเห็นว่ากองทุนนี ้มีระดับความเสีย่ งใกล้ เคียงกับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ระดับความเสีย่ งเท่ากับ 7 ทังนี
้ ้ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจ
2.

กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุน

2.1.

ภาพรวมของการลงทุน
กองทุนจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อลงทุนในกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลักซึ่งมีศักยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน รวมทังสามารถสร้
้
างการเจริ ญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้
ภายใต้ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนจะนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุนไปลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนซึง่ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่
กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ รายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45
ของรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิจนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้

2.2.

นโยบายการลงทุน
2.2.1. การลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกได้ แก่ การลงทุนใน
สิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ซึ่ง กทพ. เป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมาย
กาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45
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ของรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่ กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครั ง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิท ธิ โดยหาก กทพ.สามารถดาเนิน การบรรลุ
เป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ดงั กล่าวเพื่อเป็ น
การสร้ างแรงจูงใจสาหรับ กทพ. โดยรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ เท่ากับค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ จาก
เส้ น ทางในปั จ จุ บัน ของทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกหัก ด้ ว ยจ านวนที่ เ ท่ า กับ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินอื่นซึง่ คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มูลค่าเพิ่มที่ใช้
บังคับจริ งกับอัตราค่าผ่านทาง ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าวที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่าน
ทางเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณจานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนเงินดังกล่าวและการคานวณรายได้ ค่าผ่าน
ทางรวมสุทธิ ให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ นอกจากนี ้
ในกรณีที่มีค่าภาษี หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่านทางซึ่งในอนาคตหน่วยงานรัฐ
เรี ยกเก็บตามกฎหมายจะต้ องหักเงินจานวนดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการคานวณรายได้ คา่ ผ่าน
ทางรวมสุทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในรายได้ ที่โอนในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนด
และเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง" ทังนี
้ ้
กองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิในรายได้ ที่โอนด้ วยการรับรายได้ ที่โอนในอนาคตจากทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของ กทพ. ตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิจนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ บริ ษัทจัดการต้ องเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุน เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกองทุนได้ จดทะเบียนทรัพย์สินเริ่ มแรกของกองทุนในวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 และได้ รับผ่อนผันตามหนังสือของสานักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2560 ในเรื่ อง
ระยะเวลาในการเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว โดยบริ ษัท
จัด การต้ อ งน าเงิ น ที่ ได้ จ ากการเพิ่ ม เงิ น ทุนจดทะเบี ยนจากการเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน ไปลงทุน ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 6 เดือน
นับแต่วันปิ ดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจะเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
สิทธิในรายได้ ที่โอนภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของกองทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางกาหนดการเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.4.2 "การเสนอขายหน่วยลงทุน" นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการคาดว่าจะ
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เข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ [ในวันจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุน] หรื อในช่วงระยะเวลาอันสันภายหลั
้
งจากวันดังกล่าว
ตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นับตังแต่
้ วนั โอนสิทธิและตลอดระยะเวลาการให้
สิทธิ กองทุนจะมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยเงินจานวนใดๆ ที่เป็ นรายได้ ที่โอนที่ กทพ. ได้ รับนับตังแต่
้ วนั โอน
สิทธินนั ้ เป็ นการรับเพื่อประโยชน์และในนามของกองทุน การถือเอาเงินจานวนใดๆ ที่เป็ นรายได้ ที่โอน
ที่ กทพ. ได้ รับนับแต่วนั โอนสิทธินนั ้ เป็ นการถือเอาเงินดังกล่าวในฐานะตัวแทนของกองทุน และ กทพ.
จะต้ องนาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่กองทุน เข้ าบัญชีรับรายได้ ที่โอนภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ และตลอดระยะเวลาการให้ สทิ ธิที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ กทพ. จะดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบารุ งรักษาเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่งรวมถึงการบริ หารจัดการและดาเนินการให้ บริ การ รวมทังจั
้ ดเก็บและ
ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิ่งก่อสร้ าง
ถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อใช้ ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในเส้ นทางในปั จจุบนั ของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามมาตรฐานของ กทพ. ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กทพ. เอง โดย ณ
วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ ด้ วยมาตรฐานในการดาเนินการบารุ งรักษาของ กทพ. ดังกล่าว นับตังแต่
้ การ
เปิ ดให้ บริ การทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง ยังไม่เคยเกิดเหตุหยุดชะงัก
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ในกรณีที่ กทพ. ผิดข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ (ก)
ไม่นาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงินอื่นใดที่ กทพ. มีหน้ าที่ชาระให้ แก่กองทุนหรื อนาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงินอื่น
ใดที่ กทพ. มีหน้ าที่ชาระให้ แก่กองทุนไม่ครบถ้ วนภายใน 3 วันทาการนับจากวันครบกาหนดชาระตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ทังนี
้ ้ โดยมิใช่เกิดจากเหตุขดั ข้ องของระบบการโอนเงินหรื อระบบ
การชาระเงิ นใดๆ อันอยู่น อกเหนือ การควบคุมของ กทพ. (ข) ไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ ตามข้ อก าหนดและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ กทพ. ได้ รับ
หนัง สื อ จากกองทุน บริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ โดยมิ ใ ช่ เ พราะเหตุสุด วิ สัย ตาม
ความหมายที่กฎหมายกาหนด หรื อ (ค) หยุดหรื อระงับการบริ หารจั ดการและการให้ บริ การโครงการฯ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นระยะเวลานานกว่า 3 วัน อันอาจเป็ นการกระทบต่อสิทธิของกองทุนตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนมีสิทธิเรี ยกให้ กทพ. ชาระค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นกับกองทุนจากการที่ กทพ. ผิดสัญญาดังกล่ าว รวมถึงเรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษจากการขาดรายได้ ที่โอนหรื อประโยชน์อื่นใดดังกล่าวที่เกิดขึ ้น
จริ ง รวมถึงค่าใช้ จ่ายอันเกิ ดจากการที่กองทุนต้ องดาเนินการดังกล่าวด้ วย และอาจเรี ยกให้ กทพ.
รั บผิดชอบจ่ายดอกเบีย้ ผิดนัด ในกรณี ที่ กทพ. ผิด นัดชาระหนีเ้ งิ นที่จ ะต้ องนาส่งให้ แก่ก องทุนตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ อีกทัง้ ในกรณีที่ กทพ. ผิดสัญญาตามที่กาหนดภายใต้ สญ
ั ญา
โอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และกรณีดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงแก่กองทุน และ
เหตุผิดสัญญาคงเกิดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วัน กองทุนมีสิทธิเรี ยกให้ กทพ. ชาระมูลค่ารายได้ ที่
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โอนคงเหลือซึ่งถือเป็ นอันถึงกาหนดชาระให้ แก่กองทุนภายในวันถัดจากวันที่ กทพ. ได้ รับหนังสือแจ้ ง
จากกองทุน และอาจเรี ยกให้ กทพ. รับผิดชอบจ่ายดอกเบี ้ยผิดนัด โดย กทพ. จะต้ องชาระดอกเบี ้ย
ดังกล่าวโดยทันทีเมื่อได้ รับการทวงถามจากกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.5
"ข้ อ กาหนดและเงื่ อ นไขที่ เป็ นสาระสาคัญ ของสัญญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ใ นรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง"
อีกทัง้ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นในส่วนของเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครั ง้ แรก หากเป็ นกรณี ที่ทรั พย์ สินของทางพิเศษในส่วนของเส้ น ทางดัง กล่าวได้ รับความ
เสีย หายแต่เ พียงบางส่วน (Partial Loss) อัน มิใช่ เกิ ด จากการใช้ ง านตามปกติ กทพ. ตกลงที่จ ะ
ดาเนิน การซ่อ มแซมให้ สามารถกลับสู่สภาพใช้ การได้ ดีแ ละมีประสิทธิ ภาพในการให้ บริ การ ด้ ว ย
ค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนได้ รับจากกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ และแจ้ งให้ กองทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า โดย กทพ. จะนาส่งรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากการประกอบ
กิจการของทางพิเศษในส่วนของเส้ นทางดังกล่าวตามที่เกิดขึ ้นจริ งจนกว่าจะมีการซ่อมแซมเสร็ จสิ ้น
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นกรณีที่เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ได้ รับความเสียหาย ไม่วา่ จะเป็ นกรณีของทางพิเศษฉลองรัช หรื อทางพิเศษบูรพาวิถี หรื อทัง้ 2 เส้ นทาง
และ กทพ. ได้ ประเมินความเสียหายแล้ ว เห็นว่าไม่สามารถดาเนินการซ่อมแซมหรื อดาเนินการเพื่อให้
ทางพิเศษมีสภาพหรื อลักษณะเป็ นทางพิเศษเช่นเดิม หรื อ กทพ. เห็นว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่
เกิดขึ ้นดังกล่าวอาจไม่ค้ มุ ค่า (Total Loss) หากความเสียหายไม่ได้ เกิดขึน้ จากความผิดของ กทพ.
กองทุนจะมีสิทธิ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนและค่าชดเชยอื่นใดตามกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับเส้ นทาง
ดังกล่าวและสิทธิและหน้ าที่ระหว่าง กทพ. และ กองทุนที่เกี่ยวข้ องกับเส้ นทางดังกล่าวตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ จะสิ ้นสุดลง เว้ นแต่เป็ นสิทธิ และหน้ าที่ ที่เกิดขึ ้นหรื อมีอยู่ก่อน และ/หรื อ ณ
วันที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ ้น แต่หากความเสียหายเกิดขึ ้นจากความผิดของ กทพ. กองทุนจะมี
สิทธิ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจานวนมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือของเส้ นทางที่มีความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดขึ ้น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
2.2.2. วัตถุประสงค์ การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายส่ วนเพิ่มทุน
ในระยะแรกที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นกระทรวงการคลัง กองทุนมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000
ล้ า นบาท บริ ษั ท จัด การได้ น าเงิ น และ/หรื อ หลัก ทรั พ ย์ ที่ ได้ จ ากการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ให้ แ ก่
กระทรวงการคลังจานวน 1,000 ล้ านบาทนัน้ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์ สินอื่นภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคานึงถึงสภาพคล่องของกองทุน
เพื่อให้ เพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในระยะ
ต่อไป และการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินดังกล่าวที่ จะลงทุนในอนาคตด้ วย โปรดพิ จารณา
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รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน และมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน และมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนสาหรับ
เงินทุนของกองทุนจานวน 1,000 ล้ านบาทในหัวข้ อ 10.2 "การลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุน"
สาหรับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จานวนเงินทังหมดโดยประมาณที
้
่กองทุนจะได้ รับจากการ
เสนอขายส่วนเพิ่มทุนจานวน [•] หน่วย จะเท่ากับ [•] ล้ านบาท โดยบริ ษัทจัดการคาดว่าจะจัดการให้
กองทุนนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน และเงินทุนเริ่ มแรกของกองทุน หลังหักค่าใช้ จ่าย
ทางธุร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การเสนอขายส่ว นเพิ่ มทุน การน าหน่ว ยลงทุนไปจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ และภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายดังกล่าวแล้ ว ไปใช้ ในการลงทุนในสิทธิใน
รายได้ ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้ มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เป็ นจานวนเงินรวม [•] ล้ าน
บาท และเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) จะใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนสาหรับงานด้ านธุรการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก และใช้ เป็ นเงินทุนสารอง รวมทังลงทุ
้ นใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม
แผนการใช้ เงิ นสุทธิ ที่ได้ จากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นไปตามความตัง้ ใจ ณ
ปั จจุบนั ของบริ ษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจานวนเงินสุทธิที่จะได้ รับที่จดั ทาอย่าง
ดีที่สดุ ของบริ ษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปั จจุบนั ของกองทุน
2.2.3. การลงทุนในทรั พย์ สินหลัก - ทรัพย์ สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้ มาตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ บริ ษัทจัดการในนามของกองทุน อาจลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นโดยการ
ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานตามที่กฎหมายหลักทรั พย์ ให้ กระทาได้ และเป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุน
การลงทุนหรื อการได้ มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใด ๆ อันมีมลู ค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มา
ดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในสิทธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่ง
กองทุน จะได้ ม าตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ (เช่ น ข้ อ ก าหนดการสอบทานธุ ร กิ จ
(Due Diligence) หรื อการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติ
อนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุนในหั วข้ อ
7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ – 3. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน ” หรื อ
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ (แล้ ว แต่ก รณี ) เว้ น แต่เ ป็ นการได้ ม าเพิ่ ม เติ ม ซึ่ง
ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานตามข้ อตกลงหรื อ สัญ ญาที่ มี กั บ ภาครั ฐ ซึ่ ง ได้ ระบุ ไ ว้ อย่ า ง
เฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน หรื อเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนที่
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่า
การลงทุนในแต่ละกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ในกรณี ที่การลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานดังกล่าว จาเป็ นต้ องใช้
เงิ นทุนเพิ่มเติม กองทุนจะต้ องปฏิบัติตามขันตอนเกี
้
่ยวกับการกู้ยืมตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.1
“นโยบายการกู้ยืมเงิน" และ/หรื อการเพิ่มทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.5 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”
และการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้ องมี)
นอกจากนี ้ ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวกระทาโดยวิธีการในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ของนิยามคาว่า
“ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” กองทุนจะต้ องเข้ าทาสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อ ให้
เช่า หรื อให้ ผ้ ปู ระกอบการบุคคลที่สามดาเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรื อเพื่อมอบหมาย
ให้ บุคคลดังกล่า วดาเนินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 3.7 “การบริ หารจัดการและใช้ ทรัพย์สินของกองทุนและการประกัน
รายได้ ”
2.2.4. การลงทุนในทรัพย์ สินรอง - การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สิน กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ” และหัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ” ข้ างต้ นแล้ ว กองทุนอาจดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินรอง ได้ แก่ ทรั พย์สิน
ดังต่อไปนี ้ รวมถึงทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในกรณีที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้ออกและมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
้ ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่เข้ าลักษณะ
ของตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า แฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อกองทุน
เพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอน
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ประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ย หรื อผู้ค ้าประกัน ทังนี
้ ้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่เข้ า
ลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตังภายใต้
้
กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงิน
ฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(10)

(11)

ก)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุน รวมในต่างประเทศที่อ ยู่ภายใต้ การกากับดูแ ลของ
หน่วยงานกากับดูแ ลด้ า นหลัก ทรั พ ย์ และตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่เ ป็ นสมาชิ ก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

ข)

กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุนในทรั พย์สินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

ค)

กองทุนรวมในต่างประเทศนันจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

หุ้นที่ออกโดยบริ ษัท (ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ) ที่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
ก)

บริ ษัทนันมี
้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษัทดังกล่า ว หรื อมีรายได้ จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บัญชี และ

ข)

บริ ษัทนันมิ
้ ใช่บริ ษัทภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ า ง
พื ้นฐาน”

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งการเข้ าทาสัญญาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของกองทุน
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรื อการลงทุนชนิดอื่นตามที่
ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อ
เพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
2.2.5. อัตราส่ วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ได้ จาก
การประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น ล่า สุด ซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน (ถ้ ามี) และการตัดจาหน่ายทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ถ้ ามี) ที่เกิ ดขึน้
ภายหลังจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ ล่าสุดนัน้ โดยกองทุนจะต้ องไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ รองเกินกว่าร้ อย
ละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นรอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุ
กองทุน หรื อกรณีอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
บริ ษัทจัดการมีหน้ า ที่ควบคุมดูแลให้ อัต ราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรั พ ย์ สินรองเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ประกาศ ทน. 45/2561 และประกาศ
ทน. 87/2558 หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ บงั คับในขณะที่จะมีการลงทุนนัน้ ๆ
2.2.6. การจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุน
การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจาหน่ายดังกล่าว จะต้ องอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
ลงทุนครัง้ แรก (เช่น ข้ อกาหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.13.2 “สิทธิในการ
ออกเสียงเพื่อลงมติ – 3 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน ” เว้ นแต่ เป็ นการจาหน่าย
ไปซึ่งทรั พ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานตามข้ อ ตกลงหรื อสัญ ญาที่มี กับ ภาครั ฐซึ่ง ได้ ระบุไว้ อ ย่า ง
เฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน หรื อเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนทุกรายการของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
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กลยุทธ์ ของกองทุน
2.3.1. ข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขันของกองทุน
เมื่อการโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีผลตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ กองทุนจะได้ รับ
สิทธิในรายได้ ที่โอนจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก เอกสาร
ส่วนนี ้อธิ บายข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันของกองทุน รวมถึงผลกระทบของข้ อได้ เปรี ยบดังกล่าวต่อ
กองทุนและทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
1.

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีท่ ตี งั ้ เชิงยุทธศาสตร์ ท่ ที าให้ ผ้ ใู ช้ ทาง
สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายที่สาคัญรอบกรุ งเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัด
อื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีที่ตงเชิ
ั ้ งยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมต่อ (1) พื ้นที่เมือง
ชันในกั
้ บพื ้นที่ชานเมืองด้ านเหนือของกรุงเทพมหานคร และ (2) พื ้นที่ชานเมืองรอบนอกด้ าน
ตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ดังนัน้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกจึงไม่จาเป็ นต้ องพึ่งพา
ปริ ม าณการจราจรภายในเมื อง หรื อทางที่ มีการจัด เก็ บ ค่า ผ่านทางสายหนึ่งสายใดมาก
จนเกิ นไป ผู้ใช้ ทางมัก จะเลือกใช้ เ ส้ น ทางที่ สามารถเข้ าถึ งได้ โดยง่ าย และตัง้ อยู่ใ กล้ กับ
จุดเริ่ มต้ นของการเดินทาง และ/หรื อจุดหมายปลายทาง
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกให้ บริ การในพื ้นที่ต่าง ๆ ที่เป็ นเขตเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่สาคัญ โดยเชื่อมต่อเมืองที่สาคัญและเครื อข่ายเส้ นทางใน
ภูมิภาค พื ้นที่ซึ่งมีประชากรหนาแน่น และมีทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายรอง (feeder roads)
รวมทังจั
้ งหวัดข้ างเคียง รายละเอียดที่สาคัญของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกมีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ทางพิเศษฉลองรัช
เป็ นทางที่ให้ ความสะดวกรวดเร็ วซึ่งเชื่อมตรงระหว่างพื ้นที่ชานเมืองด้ านทิศเหนือ
ของกรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นเขตที่มีประชากรหนาแน่น กับพื ้นที่เขตธุรกิจในกลาง
เมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผ้ ใู ช้ ทางเดินทางเป็ นประจาในแต่ละวัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ทางาน โดยถนนที่อยู่ใต้ ทางพิเศษฉลองรัช
นันมี
้ การจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชัว่ โมงเร่ งด่วนในช่วงเช้ า และช่วง
เย็น ซึง่ เป็ นเวลาที่ผ้ พู กั อาศัยในพื ้นที่ชานเมืองด้ านทิศเหนือเดินทางไปและกลับจาก
การทางาน ดังนัน้ ทางพิเศษฉลองรัชจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการเดินทางที่ช่วยให้
ผู้ใช้ ทางสามารถเดินทางได้ รวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
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(ข)

ทางพิเศษบูรพาวิถี
เชื่อมต่อพื ้นที่ชานเมืองด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดชลบุรี
ซึง่ เป็ นหนึง่ ในจังหวัดศูนย์กลางด้ านอุตสาหกรรมและท่าเรื อทะเลน ้าลึกที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศไทย รวมทังผู
้ ้ ใช้ ทางสามารถเดินทางจากปลายทางของทางพิเศษบูรพา
วิถีต่อไปยังเมืองพัทยาซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย ทางพิเศษ
บูรพาวิถีเป็ นหนึ่งในสองเส้ นทางของทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางซึ่งเชื่อมต่อท่า
อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กั บ พื น้ ที่ เ ขตธุ ร กิ จ ในกลางเมื องของ
กรุงเทพมหานครโดยตรง การที่ในปั จจุบนั พื ้นที่เขตชานเมืองด้ านตะวันออกเฉียงใต้
ของกรุงเทพมหานครมีอตั ราการเติบโตของประชากรเพิ่มสูงขึ ้นส่งผลในทางบวกต่อ
ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนที่อยู่ใต้ ทางพิเศษ
ดังกล่าวมีปริ มาณการจราจรที่ค่อนข้ า งหนาแน่น ทังนี
้ ้ คาดว่าการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออกซึ่ ง เป็ นโครงการของรั ฐ บาลที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม
กิจกรรมด้ านอุตสาหกรรมโดยส่งเสริ มการลงทุนจากต่างชาตินนจะเพิ
ั้
่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ในจัง หวัด ชลบุรี ซึ่ง เป็ นจัง หวัด ที่ เ ป็ นเขตอุต สาหกรรมที่ สาคัญ และมี
โรงงานและคลังสินค้ าอยู่จานวนมาก โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว
ควรที่จะทาให้ ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถีเพิ่มขึ ้น

2.

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกมีศักยภาพ และมีโอกาสในการได้ รับ
ประโยชน์ จากการเติบโตจากแนวโน้ มสาคัญต่ าง ๆ ในประเทศไทย (Megatrends)
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกประกอบด้ วย ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ
บูรพาวิถี ทางพิเศษสองสายนี ้เป็ นทางพิเศษที่มีศกั ยภาพ โดยมีระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร
ทางพิ เ ศษบูร พาวิ ถี เ ป็ นหนึ่ ง ในทางที่ มี ก ารจัด เก็ บ ค่า ผ่า นทางซึ่ง เชื่ อ มระหว่า งเมื อ งที่ มี
ระยะทางยาวที่สดุ ในประเทศไทย ทังนี
้ ้ คาดว่าทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
จะได้ รับประโยชน์จากการที่ปริ มาณการจราจรมีแนวโน้ มจะเพิ่มสูงขึ ้นอันมีสาเหตุหลักมาจาก
ผลในด้ านบวกของปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคและสังคม เช่น
(ก)

มีการเดินทางเพิ่มมากขึน้
คาดว่าจะมีประชากรจานวนมากขึ ้นเลือกที่จะพักอาศัยนอกพื ้นที่เขตธุรกิจในกลาง
เมืองของกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นผลมาจากการที่ราคาที่ดินในกรุ งเทพมหานคร
เพิ่มสูงขึ ้น ทังนี
้ ้ ตามที่กรมธนารักษ์ ได้ ประมาณการไว้ ประชากรที่เลือกพักอาศัย
นอกกรุ งเทพมหานครจะเดินทางไปทางานโดยใช้ ทางที่มีการจัดเก็ บค่าผ่านทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากไม่มีการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย
นอกเขตพื ้นที่เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้ มีโรงงานใหม่
จานวนมากสร้ างอยู่ตามแนววงแหวนรอบนอกของกรุ งเทพมหานครและทางตอน
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เหนือของทางพิเศษบูรพาวิถี เช่น เขตบางขุ นเทียน เขตประเวศ เขตลาดกระบัง
และเขตยานนาวา กิ จ กรรมด้ า นอุต สาหกรรมเพิ่ ม ขึน้ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากจ านวน
ใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ ้นทังในกรุ
้
งเทพมหานคร
และปริ มณฑล และในจังหวัดชลบุรี ประกอบกับมีการใช้ พืน้ ที่เป็ นคลังสินค้ าต่อ
ตารางเมตรเพิ่มสูงขึน้ กิ จกรรมด้ า นอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าวนีส้ ่ง ผลให้ มี
จานวนผู้เดินทางระหว่างพื ้นที่เหล่านี ้เพิ่มมากขึ ้น และทาให้ ปริ มาณการจราจรบน
ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางเพิ่มสูงขึ ้นด้ วย
(ข)

มีการใช้ รถยนต์ น่ ังส่ วนบุคคลเพิ่มมากขึน้
จากข้ อมูลของกรมการขนส่งทางบก ในปี 2560 มียานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่ใน
กรุ งเทพมหานคร 950,000 คัน ในเดือนธันวาคม 2560 มีจานวนรถยนต์ 4 ล้ อใน
กรุงเทพมหานครประมาณ 5. 9 ล้ านคัน จานวนยานพาหนะเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโต
เฉลี่ยร้ อยละ 6.1 ต่อปี นับจากปี 2554 ถึงปี 2560 โดยปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้ การใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้นได้ แก่ราคาเชือ้ เพลิงที่ต่า ราคายานพาหนะที่ต่า และ
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการครอบครองและการใช้ งานยานพาหนะอยูใ่ นระดับต่า

(ค)

ความมั่งคั่งเพิ่มมากขึน้
จากข้ อมูลของ สศช. GPP รวมของพื ้นที่ที่ทาการศึกษามีการเติบโตคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 4.4 นับตังแต่
้ ปี 2554 จนถึงปี 2559 ซึ่งมากกว่าอัตรา
การเติ บ โตเฉลี่ย ต่อ ปี ของ GDP ของประเทศไทยซึ่ง อยู่ที่ ร้ อยละ 3.4 ในช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและประชากรของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดชลบุรีและพื ้นที่
ด้ านตะวันออกของกรุ งเทพมหานครได้ รับประโยชน์จากการที่เป็ นหนึ่งในพื ้นที่ที่มี
อัตราการจ้ างงานและกิจกรรมด้ านอุตสาหกรรมสูงในประเทศไทย เมื่อประชากรมี
ความมัง่ คัง่ เพิ่มมากขึ ้น จะมีผ้ ใู ช้ ทางหันมาใช้ ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางมากขึ ้น
แม้ ว่าจะต้ องจ่ายค่าผ่านทาง เพื่ อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ เวลาในการเดินทางที่นาน
กว่าบนทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง

(ง)

อัตราการเติบโตของประชากรที่เพิ่มขึน้
จากข้ อมูลของสานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประชากรในพื ้นที่ที่ทาการศึกษาเพิ่มขึ ้นจาก 9.5 ล้ านคนในปี 2554 เป็ น 9.9 ล้ าน
คนในปี 2560 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 0.7 สาหรับรอบระยะเวลา
หกปี ดังกล่าว คาดว่าแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของประชากรที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องจะทา
ให้ ปริ มาณการจราจรบนถนนของกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลเพิ่มขึ ้น
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(จ)

อัตราการเติบโตของผู้มีงานทาที่เพิ่มขึน้
จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรของส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้มีงานทาในพื ้นที่ที่ทาการศึกษาเพิ่มขึ ้น
จาก 6.1 ล้ านคนในปี 2554 เป็ น 8.6 ล้ านคนในปี 2560 คิดเป็ นอัตราการเติบโต
เฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 5.9 โดยทุกจังหวัดในพื ้นที่ที่ทาการศึกษามีแนวโน้ มการขยายตัว
ของผู้มีงานทา จึงคาดว่าแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของผู้มีงานทาที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
จะทาให้ ปริ มาณการจราจรบนถนนของกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลเพิ่มขึ ้น

(ฉ)

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็ นมาตรการเขตเศรษฐกิจพิ เศษซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรัฐบาลได้
ตังงบประมาณ
้
สาหรับการดาเนินโครงการกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานและแผนการ
เพื่อดาเนินการมาตรการดังกล่าวซึ่งรวมถึงสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี และโครงการ
ภายใต้ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็ นโครงการที่ได้ รับประโยชน์
จากการที่ ก ระบวนการอนุมัติ ต่า ง ๆ ของทางราชการใช้ เวลาน้ อ ยลง คาดว่ า
มาตรการดังกล่าวจะดึงดูดให้ เกิดโรงงานใหม่จานวนมากในจังหวัดที่ได้ รับผลจาก
มาตรการเขตเศรษฐกิ จพิเศษนี ้ และปั จจุบนั มี นักลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนใน
จังหวัดดังกล่าวแล้ ว และนอกจากการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ ้น คาดว่า
มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ มีนกั ลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนและมีแรงงานย้ ายถิ่น
ฐานเข้ ามาในพื ้นที่ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทาให้ มีจานวนประชากรเพิ่มสูงขึ ้น
และส่งผลในทางบวกต่อปริ มาณการจราจรบนทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง

ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี ร้ อยละ 4.7 จากรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 โดยมีปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 336,739 คันต่อวัน 352,596
คันต่อวัน และ 369,464 คันต่อวัน สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 2559 และ
2560 ตามลาดับ นอกจากนี ้ คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้น รวมทังการเจริ
้
ญเติบโตของ
จานวนประชากรในกรุ งเทพมหานครยังส่งผลให้ ปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งอาจทา
ให้ ผ้ ใู ช้ ทางหันมาใช้ บริ การทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นทางเลือกใน
การหลีกเลีย่ งการเดินทางที่ใช้ ระยะเวลานานกว่าบนทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
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กองทุนเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งในแผนกลยุทธ์ ของรั ฐบาลไทยในการระดมทุนจาก
ประชาชนโดยใช้ ตราสารทุนเพื่อใช้ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของรัฐของ
ประเทศไทย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของรั ฐที่
หลากหลาย
รัฐบาลไทยมีพนั ธกิจในการพัฒนาเครื อข่ายด้ านการขนส่งเพื่อให้ มีการเชื่อมต่อระหว่างเมือง
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้ านการแข่งขันให้ แก่กรุงเทพมหานคร ปริ มณฑล และประเทศไทยโดยรวม
ตามแผนปฏิบัติก ารด้ านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่ งด่ว น (Action Plan) ปี 2561 สาหรั บ
โครงการด้ านคมนาคมขนส่ง มีการกาหนดวงเงินลงทุนจานวนทังสิ
้ ้น 2,021.3 พันล้ านบาท
ซึง่ ในจานวนนี ้ มีวงเงินลงทุนเพียงจานวน 239.8 พันล้ านบาทที่จะใช้ ในการก่อสร้ างทางที่มี
การจัดเก็บค่าผ่านทาง นอกจากนี ้ การใช้ เงินกู้ทงหมดในการสร้
ั้
างโครงสร้ างพื ้นฐานทางด้ าน
การขนส่งจะทาให้ ระดับหนี ้สาธารณะปรับสูงขึ ้น โดยกระทรวงการคลังได้ กาหนดให้ ยอดหนี ้
สาธารณะคงค้ างต่อ GDP ไว้ ไม่เกิ นร้ อยละ60 เป็ นตัวชี ว้ ดั ประการหนึ่งของความยัง่ ยื น
ทางการคลัง ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่ารัฐบาลมีข้อจากัดด้ านงบประมาณและเพดานหนี ้สาธารณะ
กองทุนจึงเป็ นแหล่งเงินทุนใหม่ในการระดมทุนโดยใช้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
ภาครัฐซึง่ มีผลการดาเนินงานที่สม่าเสมอและเป็ นที่ประจักษ์ โดยเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งใน
แผนกลยุทธ์ ของรัฐบาลไทยในการระดมทุนจากประชาชนโดยใช้ ตราสารทุนเพื่อใช้ ในการ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ เงินทุนดังกล่าวมีความสาคัญ เนื่องจากนาไปใช้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายของโครงสร้ างพื ้นฐานที่เพิ่มสูงขึ ้น
ทัง้ นี ้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการเพื่อเตรี ย มการจัด ตัง้ และก ากับ การดาเนินงานของกองทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ครัง้ ที่ 3/2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561ได้ มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนและจองซื ้อ
หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนของกระทรวงการคลัง
ให้ ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 10 ของจ านวนหน่ว ยลงทุนที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด ณ เวลาใด ๆ
จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมูลค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาทตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี โดยหากกระทรวงการคลังมีความ
จาเป็ นต้ อ งลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในกองทุน ในจ านวนที่ สูง ขึน้ กระทรวงการคลัง สามารถเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป การที่กระทรวงการคลังถื อครองหน่วยลงทุนในสัดส่วน
ดัง กล่า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า รั ฐ บาลไทยมี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะให้ ก ารสนับ สนุน เพื่ อ ให้ ก องทุ น
ดาเนินการได้ ประสบผลสาเร็ จ และทาให้ กองทุนมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน การที่กองทุนมี
นโยบายในการลงทุนที่หลากหลายทาให้ กองทุนสามารถลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
ภาครัฐได้ ทุกประเภท โดยโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนสามารถลงทุนได้ นนั ้ ได้ แ ก่
ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้ า ท่าเรื อน ้าลึก ท่าอากาศยาน โทรคมนาคม หรื อโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พลังงานทางเลือก ระบบบริ หารจัดการน ้า หรื อการ
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ชลประทาน ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ และระบบจัดการของเสีย เป็ นต้ น กองทุนจึงมีความ
ยืดหยุ่นในการประเมิน และการได้ มาซึ่งโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นในอนาคตและเพิ่ม
ความหลากหลายให้ แก่การลงทุนของกองทุน
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั หลักเกณฑ์ด้านกฎหมายภาษี อากรในประเทศไทยยังไม่เรี ยกเก็บภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลจากเงินได้ จากกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น กองทุน โดยมีการออกพระราช
กฤษฎีกา (ฉบับที่ 544) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เพื่อยกเว้ นภาษี บางประการให้ แก่กองทุน
รวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ระบุในประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2556
4.

กทพ. และกองทุนมีผลประโยชน์ ท่ ีเป็ นไปในทิศทางเดียวกันตามสัญญาโอนและรั บ
โอนสิทธิในรายได้ และคาดว่ ากองทุนจะได้ รับประโยชน์ ในระยะยาวจากรายได้ ท่ ี
สม่าเสมอและกระแสเงินสดที่มีความผันผวนต่า
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนมีสิทธิในสัดส่วน
ร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ โดย กทพ. จะยังคงมีสว่ นแบ่งในรายได้ ค่าผ่าน
ทางรวมสุท ธิ ส่ว นที่ เ หลือ ร้ อยละ 55 นอกจากนี ้ เพื่ อ เป็ นการจูง ใจให้ กทพ. พัฒ นาการ
ดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกต่อไป สัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ จึงมีกลไกในการแบ่งปั นสิทธิ ประโยชน์ โดยหากรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่
เกิ ด จากเส้ น ทางในปั จ จุ บัน ของทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกสูง กว่ า
เป้าหมาย กทพ. จะได้ รับส่วนแบ่งที่มากขึน้ ในส่วนของรายได้ ค่า ผ่านทางรวมสุทธิ ที่เกิ น
เป้าหมายนัน้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกั บสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ใน
รายได้ ในข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง" กลไกเหล่านี ้จะทาให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ กทพ. และกองทุนมี
ผลประโยชน์ที่เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน และการเพิ่มปริ มาณการจราจรหรื อการปรั บเพิ่ม
อัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนันจะเป็
้
นประโยชน์แก่ทงั ้
กทพ. และกองทุน
เนื่องจากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีระยะเวลา 30 ปี และปั จจัยสนับสนุนจาก
แนวโน้ มสาคัญในอนาคตของประเทศไทยจะทาให้ มีการใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ จึงคาดว่ากองทุนจะได้ รับประโยชน์
จากรายได้ ในระยะยาวที่สม่าเสมอของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
นอกจากนี ้ คาดว่ากระแสเงินสดของกองทุนจะมีความผันผวนต่า เนื่องจากตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนจะมีสิทธิในการได้ รับส่วนแบ่ง
รายได้ ค่าผ่านทางเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานหรื อ
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รายจ่า ยฝ่ ายทุน ของทางพิ เ ศษที่ กองทุนเข้ า ลงทุน ในรายได้ ครั ง้ แรก ยกเว้ นในส่วนของ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาประกันภัยบางรายการ
5.

กทพ. มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้
แรก และกทพ. มีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์
กทพ. เป็ นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบและมุง่ เน้ นพัฒนา ดาเนินการและบริ หารจัดการทางพิเศษ
ในประเทศไทยเป็ นหลัก กทพ. มีประสบการณ์ในการดาเนินการทางพิเศษมานานกว่า 40 ปี
และมีผลการดาเนินงานเป็ นที่ประจักษ์ กทพ. ดาเนินการและบริ หารจัดการทางพิเศษ 8 สาย
ทาง มีระยะทางรวมทังสิ
้ ้น 224.6 กิโลเมตร และทางเชื่อมต่ออีก 3 ทางเชื่อม โดยเป็ นการ
ดาเนินงานเองหรื อร่วมกับคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นผู้รับสัมปทาน
กทพ. มีความรู้ในการดาเนินการ ความรู้ในทางเทคนิค และความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับทางที่มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทาง ตลอดจนมีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีในการบริ หารจัดการจราจรและความ
คล่อ งตัว ของปริ ม าณการจราจร กระบวนการด้ า นการรั ก ษาความปลอดภัย และความ
ต้ องการของผู้ใช้ ทางภายในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ที่เป็ นที่ตงของทางพิ
ั้
เศษของ
กทพ. รวมทังกระบวนการต่
้
าง ๆ ที่จาเป็ นในการบารุ งรักษาและขยายทางพิเศษ หรื อการ
ก่อสร้ างทางพิเศษใหม่ นอกจากนี ้ การพัฒนาทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางยังอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ รวมทัง้ ยังต้ อ งมีการขออนุญาต หรื อขอความ
ยินยอมจากหน่วยงานของภาครัฐ และขออนุญาตการก่อสร้ าง ตลอดจนต้ องมีการเวนคืน
ที่ดินซึ่งมีเฉพาะหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเท่านันที
้ ่จะสามารถดาเนินการได้ โดยอาศัย
อานาจตามกฎหมาย อนึง่ การดาเนินการที่สาคัญของ กทพ. ได้ แก่
(ก)

สามารถเพิ่มปริ มาณการจราจรรายวันโดยเฉลี่ยของทางพิเศษของ กทพ. จากเดิม
1,708,742 คัน ต่อ วัน ส าหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 เป็ น
1,839,145 คันต่อวันสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(ข)

ดาเนินโครงการปรับปรุ งทางพิเศษที่สาคัญ เช่น ระบบตรวจวัดและรายงานสภาพ
การจราจรแบบอัตโนมัติ (โครงการศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริ ยะ (ITS Center)
ระยะที่ 3) บนทางพิเศษฉลองรัช และการติดตังระบบตรวจวั
้
ดและรายงานสภาพ
การจราจรแบบอัตโนมัติบนทางพิเศษบูรพาวิถี (โครงการศูนย์ควบคุมระบบจราจร
อัจฉริ ยะ (ITS Center) ระยะที่ 4) และใช้ เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทนั สมัยในการ
ก่อสร้ างโครงการ

(ค)

ขยายเส้ นทางของทางพิเศษไปยังบริ เวณที่มีความต้ องการใช้ บริ การสูงเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษของ กทพ. อย่างเหมาะสม

72

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(ง)

ดาเนินโครงการบารุ งรักษาทางพิเศษของ กทพ. ที่สาคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และคุณภาพของทางพิเศษของ กทพ. และดาเนินการเพื่อให้ สามารถคืนผิวจราจร
ได้ เร็ วที่สดุ

(จ)

พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางเพื่อลดปั ญหาการจราจรติดขัดบริ เวณหน้ าด่าน
และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และ

(ฉ)

ฝ่ ายบริ หารของ กทพ. เป็ นผู้ที่มีความรู้ เชิงลึกและประสบการณ์ ในด้ านต่าง ๆ เช่น
ทางพิเศษและการจราจร วิศวกรรมโยธา และการขนส่ง นอกจากนี ้ ฝ่ ายบริ หารของ
กทพ. ยังมีทักษะที่สาคัญในการริ เริ่ ม สนับสนุน พัฒนา และบริ หารจัดการทาง
พิเศษสายหลักและโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ น
ผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการดูแล กทพ. และการดาเนิน งานทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกโดยคณะกรรมการของ กทพ. ซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนจาก
กระทรวงและหน่ว ยงานต่า ง ๆ ของรั ฐ เป็ นหลัก ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ก ากับ ดูแ ลการ
ดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร

2.3.2. กลยุทธ์ ของกองทุนและของ กทพ. ที่เกี่ยวข้ องกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
นโยบายการลงทุนหลักของกองทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งพัฒนาขึ ้นโดย
ภาครั ฐ ของประเทศไทย นอกจากนี ้ กองทุน สามารถลงทุน ในทรั พ ย์ สิน อื่ น ๆ อัน ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ น
หลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารทางการเงินซึ่งสามารถสร้ างรายได้ อย่างยัง่ ยืนโดยมีศกั ยภาพการเติบโต
ในระยะยาว ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยอนุญาตให้ ลงทุนได้ ซึง่ จะทาให้ กองทุนสามารถ
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ กองทุนและบริ ษัทจัดการมีความมุ่ง
หมายที่จะดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยใช้ กลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้
1.

เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อทาให้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรกยังคงมีข้อได้ เปรียบในการแข่ งขันในด้ านการดาเนินงาน
กทพ. ดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานและเพิ่มปริ มาณการจราจรบนทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก เพื่อให้ บริ การที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัย อย่างยัง่ ยืน โดยมีตวั อย่างของมาตรการดังกล่าว เช่น
(ก)

การดาเนินการช่ องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) เพื่อช่ วยแก้ ไขปั ญหา
การจราจรติดขัด
ทางพิ เ ศษของ กทพ. เช่ น ทางพิ เ ศษฉลองรั ช มัก มี ปั ญ หาการจราจรติ ด ขัด ใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้ าในช่องทางขาเข้ าเมือง ซึ่งเป็ นเวลาที่ ผ้ พู กั อาศัยในพื ้นที่
ชานเมืองด้ านทิศเหนือเดินทางไปทางาน กทพ. ได้ ดาเนินการปรับปรุ งและติดตัง้
อุปกรณ์ สาหรับช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) แล้ วเสร็ จเพื่อจัดสรรช่อง
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ทางการเดิน รถขาเข้ า เมื องตามความหนาแน่น ของปริ ม าณการจราจรเพื่อ ช่ว ย
บรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัด โดย กทพ. อยู่ระหว่างพิจารณาเปิ ดใช้ ช่องจราจร
สวนทาง (Reversible Lane)
(ข)

การเพิ่ มระบบบริ ห ารจั ด การช่ องจราจรบนทางพิ เ ศษแบบอั ต โนมั ติ
(Automatic Lane Control System)
เพื่อแก้ ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษในช่วงเวลาเร่ งด่วนให้ เป็ นไปอย่าง
ยั่ง ยื น อัต โนมั ติ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นต้ นแบบของการแก้ ไขปั ญหา
การจราจร โดยนาการใช้ เทคโนโลยีนี ้มาช่วยในการบริ หารจัดการซึ่งจะช่วยลดการ
ทางานของเจ้ าหน้ าที่จัดการจราจรที่คอยอานวยความสะดวกในบริ เวณของทาง
พิเศษ และช่วยให้ การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ ้น ซึ่งประกอบไปด้ วยระบบ 3
ส่วนหลักคือ ระบบการควบคุมช่องทางแบบอัตโนมัติ ระบบตรวจจับความเร็ วและ
แสดงผลภาพถ่ายของยานพาหนะที่กระทาผิดซึ่งจะแสดงผลบนจอป้ายไฟจราจร
แบบ LED และระบบตรวจจับการเปลีย่ นช่องจราจรในพื ้นที่ห้ามเปลีย่ นพร้ อมระบบ
อ่ า นแผ่ น ป้ ายทะเบี ย นอั ต โนมัติ โดยจะท าการติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ต รวจวัด สภาพ
การจราจรอัตโนมัติบนทางพิเศษฉลองรัช บริ เวณก่อนถึงทางลงโยธินพัฒนา (ถนน
เกษตร - นวมินทร์ )

2.

การจัดให้ มีต้ ูเก็บค่ าผ่ านทางแบบเงินสดและตู้เก็บค่ าผ่ านทางอัตโนมัติในสัดส่ วนที่
เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ใช้ ทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกและลด
ปั ญหาการจราจรติดขัด
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETCS) ซึ่งรวมถึง
บัตร Easy Pass นันเป็
้ นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติที่จะทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางประหยัดเวลาใน
การชาระค่าผ่านทางและแก้ ไขปั ญหาการจราจรติดขัดบริ เวณหน้ าด่านเก็บค่าผ่านทาง ตู้เก็บ
ค่าผ่านทางแบบเงินสดสามารถรองรับรถยนต์ได้ สงู สุดประมาณ 250 ถึง 400 คันต่อชั่วโมง
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นตู้เก็บค่าผ่านทางในระบบเปิ ดหรื อระบบปิ ด ในขณะที่ต้ เู ก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติสามารถรองรับรถยนต์ได้ สงู สุดประมาณ 1,200 คันต่อชัว่ โมง
ผู้ใช้ ทางได้ เปลี่ยนมาใช้ วิธีการจ่ายค่าผ่านทางผ่านระบบ ETCS เพิ่มมากขึ ้น โดยจานวน
รายการของการจ่ายค่าผ่านทางผ่านระบบ ETCS บนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก เพิ่มขึ ้นจากเดิม 25.2 ล้ านครัง้ ในปี 2555 เป็ น 50.8 ล้ านครัง้ ในปี 2560 โดยมีอตั รา
การเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 15.0
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ ระบบ ETCS สามารถใช้ ได้ กบั รถยนต์ 4 ล้ อเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม
จากแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการจัดเก็ บ ค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ปี 2561 2565) ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
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วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กทพ. มีแผนที่จะขยายการใช้ ระบบ ETCS สาหรับรถประเภทอื่น
นอกจากรถยนต์ 4 ล้ อ ซึง่ จะลดระยะเวลาในการรอเข้ าช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด อีกทัง้
กทพ. ยังคาดว่าอัตราส่วนของรถยนต์ 4 ล้ อที่ใช้ ระบบ ETCS ซึง่ ปั จจุบนั อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ
40 ถึง 50 จะเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 70 ภายในปี 2565 ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรอเข้ าช่อง
เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ส่งผลให้ ด่านเก็บค่าผ่านทางบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกมีประสิทธิภาพในการระบายการจราจรและจัดเก็บค่าผ่านทางได้ รวดเร็ วขึ ้น
นอกจากนี ้ กทพ. ยังอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติแบบไม่มีไม้ กนมาใช้
ั้
กบั ตู้เก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถ
ขับผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติได้ ที่ความเร็ วเฉลี่ย 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในขณะที่ใน
ระบบปั จ จุบัน นัน้ ผู้ใ ช้ ทางสามารถขับผ่า นช่ อ งเก็ บค่า ผ่า นทางได้ เ พี ยงที่ ความเร็ วเฉลี่ย
20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี ้ กทพ. ยังอาจพัฒนารู ปแบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
อย่างอื่นอีก เช่น การใช้ แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดเวลาเข้ าใช้ ที่ช่องเก็บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติ
แม้ วา่ จานวนรายการของการใช้ ระบบ ETCS จะเพิ่มขึ ้น ผู้ใช้ ทางบางส่วนยังคงต้ องการที่จะ
ใช้ ต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและชาระค่าผ่านทางด้ วยเงินสดมากกว่า ตู้เก็บค่าผ่านทาง
แบบเงิ น สดจึ ง มี ค วามสาคัญ ต่อ การด าเนิ น งานในทางพิ เ ศษของ กทพ. และจะยัง คงมี
ความสาคัญต่อไปในอนาคต กทพ. มีความตังใจที
้ ่จะจัดให้ มีต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
และตู้เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ บริ การที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ ทาง
อีกทัง้ กทพ. ยังอยู่ระหว่างสารวจความเป็ นไปได้ ในการเพิ่มจ านวนตู้เก็ บค่าผ่านทางใน
บริ เวณจุดทางเข้ าและทางออกบางจุด ซึ่งจะทาให้ ปัญหาการจราจรติดขัดบริ เวณหน้ าด่าน
เก็บค่าผ่านทางลดลง และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ ทางให้ มากขึ ้น
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้ ประกาศแผนในการ
ออกใช้ บตั รแมงมุมซึ่งเป็ นวิธีการชาระเงินแบบไร้ สัมผัส (Contactless) ในระบบเติมเงิ น
ล่วงหน้ า สาหรับผู้เดินทางซึง่ ใช้ บริ การการขนส่งทางราง ทางน ้า ทางรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนทัง้
4 สาย ทางพิเศษ และทางรถโดยสารประจาทาง โดยมีความมุง่ หมายให้ เป็ นวิธีการทางเลือก
ในการชาระเงินในการใช้ บริ การขนส่งสาธารณะในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแทนการ
ชาระเงินด้ วยเงินสด ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม คาดว่าวิธีการในการชาระเงินดังกล่าวจะนามาใช้ กบั ทางพิเศษภายในสิ ้น
ปี 2562 และ กทพ. มีความตังใจที
้ ่จะติดตังระบบเพื
้
่อรองรับการชาระค่าผ่านทางด้ วยวิธีการ
ดังกล่าวที่ต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในขณะที่บตั ร Easy Pass จะยังสามารถใช้ ได้ ที่ต้ เู ก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ คาดว่าวิธีการชาระค่าผ่านทางโดยไม่ต้องใช้ เงินสดนี ้จะทาให้ ผ้ ใู ช้
ทางได้ รับความสะดวก ช่วยลดเวลาในการชาระค่าผ่านทางและเพิ่มความคล่องตัวของ
ปริ มาณการจราจรที่บริ เวณตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
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เริ่ มกระบวนการในการพิจ ารณาอัตราค่ าผ่ านทางสาหรั บทางพิเศษที่กองทุ นเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกในระยะเวลาที่เหมาะสม
ตามข้ อตกลงและเงื่ อ นไขที่ก าหนดไว้ ในสัญญาโอนและรั บ โอนสิทธิ ในรายได้ นนั ้ วัน เริ่ ม
พิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 และระยะเวลาทุก 5 ปี นับจากวัน
ดังกล่าว การคานวณปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก (ถ้ ามี) จะคานวณโดยใช้ สตู รการคานวณตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ ซึง่ จะพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่าน
ทางเทียบกับปี ที่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ สุดท้ ายของแต่ละอัตรา (บาทต่อคัน หรื อบาท
ต่อกิโลเมตร (แล้ วแต่กรณี)) ทังนี
้ ้ เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกินปี 2561 เมื่อคานวณปรับอัตราค่า
ผ่านทางแล้ ว กทพ. จะปฏิบตั ิตามขันตอนภายใน
้
และกระบวนการตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายที่
ใช้ บงั คับกับ กทพ. เพื่อเสนอการปรับอัตราค่าผ่านทางไปยังกระทรวงคมนาคม
ในการปรับอัตราค่าผ่านทาง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตังจะเป็
้
นผู้เสนอ
อัต ราค่ า ผ่ า นทางใหม่ ต่ อ คณะกรรมการ กทพ. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ หาก
คณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบ กทพ. จะเสนอเรื่ องไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ กระทรวง
คมนาคมเป็ นผู้ประกาศกาหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่ เพื่อให้ อตั ราค่าผ่านทางใหม่มีผลบังคับ
ใช้ อัตราค่าผ่านทางใหม่จะต้ องประกาศโดยกระทรวงคมนาคมและประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา อย่างไรก็ ตาม หากกระทรวงคมนาคมไม่ประกาศกาหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่
ตามที่ กทพ. เสนอ อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไป

4.

การใช้ กลยุทธ์ การขยายการดาเนิ นงานและการเข้ าลงทุนที่เป็ นการเพิ่มมูลค่ าเพื่อ
ศักยภาพในการเติบโต
การเดินทางและการขนส่งสินค้ าระหว่างพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้ เคียงมีปริ มาณ
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้ เกิด
การขยายตัวของพื ้นที่ที่อยู่อาศัย พื ้นที่พาณิชยกรรม และพื ้นที่อตุ สาหกรรมไปยังบริ เวณพื ้นที่
รอบนอกกรุ ง เทพมหานคร และจัง หวัด ใกล้ เ คี ย ง ดัง นั น้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ นในการพัฒ นา
โครงข่ายทางพิเศษเพื่อรองรับความต้ องการเดินทางและขนส่งสินค้ าดังกล่าว กทพ. จึงได้
ดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ จนแล้ วเสร็ จและอยู่ระหว่างขออนุมตั ิรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ("รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมฯ") ในส่วนที่เกี่ ยวกับการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยังจังหวัด
ใกล้ เคียงเพื่อเป็ นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ วเชื่อมโยงกับพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร
ซึ่งจะทาให้ เกิดการพัฒนาโครงข่ายทางถนนและทาให้ เกิดการพัฒนาจังหวัดที่มีพื ้นที่ติดกับ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้ ยังจะทาให้ มีปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มมากขึ ้น และหากกองทุนพิจารณาเห็นถึงความเหมาะสมและโอกาสใน
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การลงทุนในส่วนของส่วนต่อขยายของทางพิเศษ กองทุนมีสิทธิ ในการยื่นข้ อเสนอในการ
ลงทุนและอาจได้ รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมนัน้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
บริ ษัทจัดการมีความตังใจที
้ ่จะสรรหา ประเมิน และเลือกการลงทุนและการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า สร้ างกระแสเงินสดที่นา่ สนใจ และมีศกั ยภาพการเติบโตของผลตอบแทน
จากการลงทุนในระยะยาว เช่น ในข้ อเสนอเกี่ ยวกับการจัดตัง้ กองทุนซึ่งได้ รับอนุมัติโดย
คณะรัฐมนตรี นนระบุ
ั ้ ว่าโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีอยู่เดิมของ ทล. 2 โครงการ คือ ทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุ งเทพมหานคร - บ้ านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานครเป็ นโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีศักยภาพ
สาหรั บการลงทุนในอนาคตของกองทุนบริ ษัทจัดการจะยึดมั่นในนโยบายการลงทุนของ
กองทุนด้ วยการเลือกลงทุนหรื อได้ มาซึ่งทรั พย์ สินเฉพาะที่บริ ษัทจัดการเชื่อมั่นว่าจะสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่ทรัพย์สินของกองทุนเท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากกองทุนเข้ าลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้
โครงสร้ างเงินทุนที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ระดับความเสีย่ งในการลงทุน (Risk-adjusted Returns)
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ หาก กทพ. ประสงค์จะ
ระดมทุนจากตลาดทุนโดยให้ บคุ คลอื่นลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ กทพ.
กองทุนมีสทิ ธิในการยื่นข้ อเสนอในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ กทพ.
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก แม้ ว่า กทพ. จะยังคงมีสิทธิในการ
พิจารณาเลือกข้ อเสนอของบุคคลภายนอกหรื อของกองทุน ด้ วยเหตุนี ้ กองทุนจึงมีโอกาสใน
การประเมิ น ความเหมาะสมของทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานใหม่ที่ จ ะเข้ า ลงทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในรายได้ ที่โอนในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
5.

ใช้ กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการโครงสร้ างเงินทุนและความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ กองทุนมีงบแสดงฐานะทางการเงิ นที่เหมาะสม ใช้ การ
ระดมทุนทังด้
้ านทุนและการก่อหนี ้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสมในการเข้ าลงทุน จัดหาแหล่ง
เงินทุนที่มีความหลากหลายโดยการเข้ าถึงสถาบันการเงินและตลาดทุน เพื่อให้ กองทุนได้
ต้ นทุนที่เหมาะสม
บริ ษัทจัดการตังใจที
้ ่จะทาให้ โครงสร้ างเงินทุนมีความเหมาะสมและลดต้ นทุนทางการเงินของ
กองทุน บริ ษั ท จัด การจะใช้ แ ละคงไว้ ซึ่ง อัต ราการกู้ ยื ม ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ส ามารถจ่ า ย
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาไว้
ซึ่งความยืดหยุ่นในด้ านรายจ่ายฝ่ ายทุนในอนาคต รวมทังการได้
้
มาซึ่งสินทรัพย์อื่นเพิ่มเติม
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ในกรณี ที่ กองทุน มีการกู้ยืมในอนาคต กองทุนจะคงอัต ราส่วนการกู้ยืม ตามที่ก าหนดใน
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่ใช้ บงั คับกับกองทุน
บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาโอกาสอื่น ๆ ในอนาคตเพื่อเพิ่มทุนของกองทุนโดยออกหน่วย
ลงทุ น ใหม่ เช่ น เพื่ อ ให้ มี เ งิ น ทุ น ส าหรั บ การได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และกระแสรายได้ ใ หม่
การประเมินการตัดสินใจที่จะเพิ่มทุนนัน้ บริ ษัทจัดการตังใจที
้ ่จะพิจารณาแผนกลยุทธ์ ในการ
รักษาโครงสร้ างเงินทุนให้ มีประสิทธิภาพ
2.4.

ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการเข้ าทาสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จะเข้ าข่ ายต้ องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่ วมลงทุน หรือไม่
กทพ. ได้ มีหนังสือ ที่ กทพ. 10/3641 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ขอหารื อ ไปยัง สคร. เกี่ ยวกับ กรณี ที่ กทพ.
เข้ าทาสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ กับกองทุนว่า กรณี ดงั กล่าวเป็ นการดาเนินการตามนิยามคาว่า
"ร่วมลงทุน" ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุน หรื อไม่
สคร. พิจารณาข้ อเท็จจริ งที่ กทพ. แจ้ งในหนังสือขอหารื อแล้ ว มีความเห็นตามหนังสือ สคร. ที่ กค 0805.1/6367
ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ว่าการเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ระหว่าง กทพ. กับกองทุนนัน้
ไม่เข้ าข่ายต้ องปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ร่ วมลงทุน เนื่องจากการเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนั ้ กทพ.
จะได้ รับราคาค่าสิทธิ ใ นรายได้ ที่โอนอัน เป็ นค่าตอบแทนในการโอนสิท ธิ ในส่วนแบ่ง รายได้ ค่าผ่า นทางของ
โครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีของ กทพ. ตามจานวนและระยะเวลาที่ตกลงกัน เพื่อ
นามาใช้ ในการก่อสร้ างทางพิเศษตามอานาจหน้ าที่ของ กทพ. ต่อไป โดยกองทุนไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
กทพ. และ กทพ. ยังคงเป็ นผู้ดาเนินกิจการในการบริ หารจัดการทางพิเศษของ กทพ. ทัง้ 2 สายทางเองเช่นเดิม
อี ก ทัง้ กองทุน จะไม่ มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การทางพิ เ ศษดัง กล่า ว ซึ่ ง เป็ นการท าสัญ ญาในลัก ษณะ
เช่นเดียวกับกรณีตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเรื่ องเสร็ จที่ 385/2553 เรื่ องการจัดตังกองทุ
้
น
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานไทย โดยที่นิยามคาว่า "ร่ วมลงทุน" ตาม พ.ร.บ. ร่ วมลงทุน มีความหมายเช่นเดียวกับ
นิยามคาว่า "ร่วมงานหรื อดาเนินการ" ตาม พ.ร.บ. ว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดาเนินการในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่ง กทพ. สามารถเทียบเคียงได้ และทาให้ การเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ กับ
กองทุน ไม่เ ข้ า ข่ายเป็ นการด าเนิ นการตามนิ ย ามค าว่า "ร่ วมลงทุน " ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ร่ ว มลงทุน
นอกจากนี ้ การดาเนินการทาสัญญาระหว่าง กทพ. กับกองทุนเป็ นรู ปแบบในการจัดหาเงินอย่างหนึ่งเพื่อใช้ จ่าย
ในการก่อสร้ างทางพิเศษสายอื่นที่เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้ วตั ถุประสงค์ของ กทพ. จึงเป็ นการกระทาการอย่างอื่น
บรรดาที่เกี่ ยวกับหรื อเนื่องในการจัดให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ของ กทพ. ตาม พรบ. กทพ. ซึ่งเป็ นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การดาเนินการของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เรื่ องเสร็ จที่ 1635/2559
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ข้ อ กาหนดและเงื่อ นไขที่เ ป็ นสาระส าคั ญของสั ญญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ใ นรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
กองทุนจะเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เพื่อเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้น
จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง กทพ. เป็ นผู้ดาเนินการ ดังที่ระบุไว้
ในหัวข้ อ 2.5 นี ้และเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนดังกล่าวสาเร็ จลุลว่ ง โดยข้ อมูล
ในหัวข้ อ 2.5 นี ้ เป็ นเพียงสรุปข้ อกาหนดหลักของร่างสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่จดั ทาตามร่างสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่กองทุนจะเข้ าทากับ กทพ. และมีรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เป็ นสาระสาคัญเท่านัน้
ซึง่ ไม่ใช่รายละเอียดทังหมดของข้
้
อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ แต่อย่างใด ทังนี
้ ้
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุ ปข้ อกาหนดหลักนี ้ แต่จะไม่แตกต่างใน
สาระสาคัญ อย่างไรก็ดี การเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาสาระหรื อข้ อกาหนดของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่มี
สาระสาคัญภายหลังจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนสาเร็ จนัน้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วย
โดยสรุปสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
คู่สัญญา

: 1. กทพ. (ในฐานะผู้โอน)
2. กองทุน (ในฐานะผู้รับโอน)

คานิยามที่สาคัญ
(เฉพาะที่อ้างถึง
ในส่ วนสรุ ป
สาระสาคัญของ
สัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิใน
รายได้ นี)้

: 1. ค่าผ่านทางของโครงการฯ หมายถึง ค่าผ่านทาง (ซึ่งรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มใน
อัตราตามที่กฎหมายกาหนด) ทังหมดส
้
าหรับการใช้ โครงการฯ ซึ่ง กทพ.
จัดเก็บจากผู้ใช้ ทางพิเศษ ไม่วา่ จะเป็ นการเก็บเงินค่าผ่านทางด้ วยวิธีใด ตาม
อัตราค่าผ่านทางที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ อง โดยอัตราค่าผ่าน
ทางสาหรับโครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามข้ อตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ทังนี
้ ้ กรณีที่มีการก่อสร้ างด่านเก็บ
ค่าผ่านทางหรื อทางขึ ้นเพิ่มเติมในอนาคต หรื อมีการก่อสร้ างโครงข่ายทาง
พิเศษมาเชื่อมกับโครงการฯ ค่าผ่านทางซึ่งจัดเก็บจากผู้ใช้ ทางพิเศษที่ ใช้
ประโยชน์ของโครงการฯ ให้ ถือเป็ นรายได้ ของโครงการฯ
2. โครงการฯ หมายถึง ทางพิเศษฉลองรั ช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจ
ณรงค์ และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร)
ระยะทางประมาณ 28.2 กิโลเมตร และทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสาย
บางนา-ชลบุรี) ระยะทางประมาณ 55.0 กิโลเมตร โดยไม่รวมถึงส่วนต่อ
ขยายหรื อทางเชื่อมเพิ่มเติมในอนาคตของทางพิเศษดังกล่าว
3. ประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ หมายถึง ประมาณการรายได้ ของ
โครงการฯ หลังหักภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “หน้ าที่ของ
กทพ.” (ข้ อ 3) ของส่วนสรุปสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นี ้
4. ประมาณการรายได้ ที่โอน หมายถึง จานวนเงินรายได้ ที่โอนที่คาดว่ากองทุน
จะได้ รั บ จาก กทพ. ในแต่ละปี นับ จากวัน โอนสิท ธิ จ นถึ ง วัน สุด ท้ า ยของ
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ระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
5. มูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือ หมายถึง จานวนเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิได้ รับ
จาก กทพ. ตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ โดยค านวณจาก
ประมาณการรายได้ ที่โอน นับจากวันที่กองทุนได้ รับโอนสิทธิที่จะได้ รับรายได้
ที่โอน จนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารคื น มูลค่า รายได้ ที่ โ อนคงเหลือ ใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาของปี ใด ให้ คานวณมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือตาม
สัดส่วนระยะเวลาที่เหลือสาหรับปี นัน้ ๆ โดยอ้ างอิงจากมูลค่าที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และหนังสือแจ้ งเกี่ยวกับการโอนสิทธิ
ในรายได้ ที่โอน
6. ระบบทางพิ เ ศษ หมายถึ ง ระบบต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ดาเนินงานหรื อธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ
7. ระยะเวลาการให้ สิทธิ หมายถึง ทุกวันตลอดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นับ
แต่วนั และเวลา ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ใน
รายได้ หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกันให้ เป็ นวันเริ่ มนับระยะเวลา
8. ราคาค่าสิทธิในรายได้ ที่โอน หมายถึง จานวนเงินที่กองทุนชาระให้ แก่ กทพ.
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ ซึง่ เป็ นจานวนตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งเกี่ยวกับการโอน
สิทธิ ในรายได้ ที่โอน โดยหักค่าใช้ จ่ายและค่าดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนส่วนเพิ่มทุนครัง้ แรกแล้ วและเป็ นจานวนที่อยู่
ในช่วงราคาค่าสิทธิในรายได้ ที่โอน โดยช่วงราคาดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
9. รายได้ ของโครงการฯ หมายถึ ง ผลรวมของค่า ผ่านทางของโครงการฯ ที่
กทพ. เรี ยกเก็บได้ จริ งจากผู้ใช้ ทางพิเศษตามจานวนและรายชื่อด่านเก็บค่า
ผ่านทางตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ โดยไม่หัก
ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ
10. รายได้ ของโครงการฯ สุ ท ธิ หมายถึ ง รายได้ ของโครงการฯ (หลัง หั ก
ภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
รวมทังภาษี
้ หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ รายได้ ของโครงการฯ
ซึ่ ง ในอนาคตหน่ ว ยงานรั ฐ เรี ย กเก็ บ ตามกฎหมาย) (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมใน ของหัวข้ อ “หน้ าที่ของ กทพ.” (ข้ อ 3) ของส่วนสรุ ป
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นี ้)
11. รายได้ ที่โอน หมายถึง รายได้ ในสัดส่วนร้ อยละ 45 (สี่สิบห้ า) ของรายได้ ของ
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โครงการฯ สุทธิ และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับจานวนเงินดังกล่าว
12. วันเริ่ มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง หมายถึง วันที่ 1 มีนาคม 2566 และ
ระยะเวลาทุก 5 (ห้ า) ปี นับจากวันดังกล่าว
13.

วันโอนสิทธิ หมายถึง วันที่ กทพ. เริ่ มโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนให้ เป็ นสิทธิขาด
แก่กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

เหตุการณ์ และ
การดาเนินการ
ก่ อนวันโอนสิทธิ

: กองทุนจะมีหน้ าที่ชาระราคาค่าสิทธิ ในรายได้ ที่โอนให้ กทพ. และ กทพ. จะมี
หน้ าที่โอนสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ต่อเมื่อมี
การดาเนินการและมีเหตุการณ์ที่เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ แล้ วเสร็ จและครบถ้ วน เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจะ
ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ยกเว้ นหรื อผ่อนผัน การดาเนินการหรื อเหตุการณ์
ดังกล่าวนัน้ ซึง่ เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) (ก) เอกสาร
และหลักฐานที่แสดงว่า กทพ. มีอานาจในการเข้ าทาและปฏิบตั ิตามสัญญา และ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่ง กทพ. ต้ องส่ง
มอบภายใน 3 (สาม) วันทาการนับแต่วนั ที่ของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ (ข) ไม่ม ีเ หตุก ารณ์ห รื อ การเปลี ่ย นแปลงไม่ว ่า ในด้ า นใด ๆ ที ่อ าจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
โครงการฯ ความรับผิด หรื อความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบตั ิตามสัญญาโอน
และรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ และไม่มี ค าสั่งหรื อการสั่งการอื่ นใดโดยรั ฐ บาลหรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ สัง่ การให้ ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อ เพิก
ถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังหรื
้ อจัดการกองทุน และ (ค) กองทุนได้ ดาเนินการระดม
ทุนในจานวนที่ไม่น้อยกว่าราคาค่าสิทธิในรายได้ ที่โอนและค่าใช้ จ่ายรวมถึงค่า
ดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง

สิทธิของคู่สัญญา
กรณีเหตุการณ์
และการ
ดาเนินการก่ อน
วันโอนสิทธิไม่
เกิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

1. ในกรณีที่วนั โอนสิทธิไม่เกิดขึ ้นภายใน 6 (หก) เดือนนับจากวันที่ของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ ดาเนินการตามที่ระบุดงั ต่อไปนี ้
1.1. ในกรณี ที่ กทพ. ไม่ได้ ส่งมอบเอกสารและหลัก ฐานตามที่ระบุไว้ ใ น
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ แล้ วเสร็ จและครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และกองทุนไม่ได้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้
ยกเว้ นหรื อผ่อนผันการดาเนินการหรื อเหตุการณ์ดงั กล่าวนัน้ กองทุนมี
สิทธิสง่ หนังสือบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยัง กทพ. เพื่อยกเลิก
ธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ ยวกับการโอนและการรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ที่โอน
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
1.2. ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ ดาเนินการระดมทุน หรื อดาเนินการระดมทุนได้
ในจ านวนที่ น้ อ ยกว่า ราคาค่า สิท ธิใ นรายได้ ที ่โ อนและค่า ใช้ จ ่า ย
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รวมถึงค่าดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง และไม่ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยัง กทพ.
เพื่อกาหนดวันโอนสิทธิ ให้ แล้ วเสร็ จและครบถ้ วน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และ กทพ. ไม่ได้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ยกเว้ นหรื อ
ผ่อนผันการดาเนินการหรื อเหตุการณ์ ดงั กล่าวนัน้ กทพ. มีสิทธิ ส่ง
หนัง สือ บอกกล่าวเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรไปยัง กองทุน เพื่ อ บอกเลิก
สัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ และยกเลิ ก ธุ ร กรรมต่ า ง ๆ
เกี่ ยวกับการโอนและการรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ที่โอนตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
การโอนและการ
รับโอนสิทธิใน
รายได้ ท่ โี อน

: 1. เมื่อมีการดาเนินการและมีเหตุการณ์ก่อนโอนสิทธิแล้ วเสร็ จและครบถ้ วนหรือ
มีการตกลงยกเว้ นหรื อผ่อนผันการดาเนินการหรื อเหตุการณ์เป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กทพ. โอนสิทธิในรายได้ ที่
โอนให้ เป็ นสิทธิขาดแก่กองทุนนับตังแต่
้ และรวมถึงวันโอนสิทธิจนถึงและรวม
วันสุดท้ ายของระยะเวลาการให้ สิทธิ และให้ กองทุนรับโอนสิทธิ ในรายได้ ที่
โอนดังกล่าวเพื่อเป็ นสิทธิ ขาดแก่ตนจาก กทพ. นับตังแต่
้ และรวมถึงวันโอน
สิทธิจนถึงและรวมวันสุดท้ ายของระยะเวลาการให้ สทิ ธิ
2. กทพ. ไม่ได้ รับประกันประมาณการรายได้ ที่โอน

หน้ าที่ของ กทพ.

: กทพ. มีห น้ า ที ่ด าเนิน การต่า ง ๆ ตามสัญ ญาโอนและรับ โอนสิท ธิใ นรายได้
ดังต่อไปนี ้
1. การเก็บค่าผ่านทาง
ตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ กทพ. จะด าเนิ น การเก็ บ ค่า ผ่านทางของ
โครงการฯ โดยครบถ้ วน ทังนี
้ ้ หาก (1) กทพ. จะดาเนินการเก็บค่าผ่านทาง
ของโครงการฯ โดยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการที่ใช้ ในวันที่คสู่ ญ
ั ญาเข้ า
ทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อ (2) ระยะเวลาเกี่ยวกับช่วงเวลา
สาหรับคานวณรายได้ ของโครงการฯ แต่ละวันและระยะเวลาการให้ สิทธิ ที่
กาหนดไว้ แล้ วตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ไม่สามารถใช้ กับ
วิธีการเก็บค่าผ่านทางของโครงการฯ ได้ อย่างเหมาะสมหรื อมีประสิทธิภาพ
กทพ. จะแจ้ งให้ กองทุนทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างน้ อย 30
(สามสิ บ ) วัน ก่ อ นเริ่ ม เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางของโครงการฯ ด้ วยวิ ธี ก ารหรื อ
ระยะเวลาใหม่ดงั กล่าว โดยกองทุนไม่มีสิทธิเรี ยกค่าชดเชย หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ จาก กทพ.ได้ ทงสิ
ั ้ ้น ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ เสื่อม
สิทธิแก่กองทุน
2. การนาส่งรายได้ ที่โอน
นับตังแต่
้ วนั โอนสิทธิและตลอดระยะเวลาการให้ สทิ ธิ
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(ก)

กองทุนมีสิทธิแต่ผ้ เู ดียวในรายได้ ที่โอน

(ข)

ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ของแต่ละวันทาการที่ 2 (สอง) ถัด
จากวันที่ระบุไว้ ในช่วงเวลาสาหรับคานวณรายได้ ของโครงการฯ
แต่ละวัน เริ่ มตังแต่
้ วนั ทาการที่ 2 (สอง) ถัดจากวันโอนสิทธิ กทพ.
จะต้ อ งน าส่ง รายได้ ที ่โ อนให้ แ ก่ก องทุน เข้ า บัญ ชีเ งิน ฝากของ
กองทุนตามที่กาหนด

3. ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่านทาง
(ก)

ในระหว่า งระยะเวลาที่อตั ราภาษี ม ลู ค่า เพิ่ม ที่ใช้ บงั คับจริ งน้ อ ย
กว่า อัต ราร้ อ ยละ 10 (สิบ) ให้ กทพ. หัก เงินไว้ ร้อ ยละ 10 (สิบ )
จากรายได้ ของโครงการฯ ก่อนนามาคานวณรายได้ ที่โอน และให้
กทพ. น าส่ง ภาษี ม ลู ค่า เพิ ่ม ต่อ กรมสรรพากรตามอ ตั รา
ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ ง

(ข)

ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งเท่ากับอัตราร้ อยละ
10 (สิบ ) ให้ กทพ. หัก เงิน ไว้ ร้ อ ยละ 10 (สิบ ) จากรายได้ ข อง
โครงการฯ ก่อนนามาคานวณรายได้ ที่โอน และให้ กทพ. นาส่ง
ภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราดังกล่าวนันต่
้ อกรมสรรพากร

(ค)

ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งสูงกว่าอัตราร้ อยละ
10 (สิบ) ให้ กทพ. หักเงิ นไว้ ในอัตราเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใ ช้
บังคับจริ งนันจากรายได้
้
ของโครงการฯ ก่อนนามาคานวณรายได้
ที่โอน และให้ กทพ. นาส่งภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราที่ใช้ บงั คับจริ ง
นันต่
้ อกรมสรรพากร

ตั ว อย่ า งการค านวณรายได้ ของโครงการฯ สุ ท ธิ ในกรณี ที่ อั ต รา
ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น
 สมมติให้ รายได้ ของโครงการฯ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษ
ฉลองรัชเท่ากับ 4,600 ล้ านบาท
รายได้ ของโครงการฯ สุทธิ = รายได้ ของโครงการฯ จากเส้ นทาง
ในปั จจุบนั ของทางพิเศษฉลองรั ช
(4,600 ล้ านบาท) x 100/110
= 4,182 ล้ านบาท
 สมมติให้ รายได้ ของโครงการฯ จากเส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษ
บูรพาวิถีเท่ากับ 3,483 ล้ านบาท:
รายได้ ของโครงการฯ สุทธิ = รายได้ ข องโครงการฯ จาก
เส้ นทางในปั จจุ บั น ของทาง
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พิเ ศษบูร พาวิ ถี (3,483 ล้ า น
บาท) x 100/110
= 3,166 ล้ านบาท
4. การปรับอัตราค่าผ่านทาง
(ก)

กทพ. จะพิจ ารณาด าเนิน การให้ ม ีก ารปรับ อัต ราค่า ผ่า นทาง
สาหรับโครงการฯ ตามขันตอนและกระบวนการปกติ
้
โดยอัตราค่า
ผ่านทางสาหรับโครงการฯ จะมีการปรับเป็ นครัง้ คราว ดังนี ้
(1)

เมื่ อ ถึ ง วัน เริ่ ม พิ จ ารณาปรั บ อัต ราค่า ผ่า นทางแต่ล ะครั ง้
กทพ. จะเริ่ มกระบวนการในการคานวณปรับอัตราค่าผ่าน
ทางสาหรั บโครงการฯ สาหรั บด่านเก็ บค่าผ่านทางแต่ละ
ด่าน รถแต่ละประเภท และระยะทางแต่ละระยะ โดยใช้
อัตราค่าผ่านทางสาหรับโครงการฯ ตามประกาศกระทรวง
คมนาคมที่ ใช้ บังคับอยู่ในช่ว งเวลาที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นอัต รา
อ้ างอิงเพื่อใช้ ในการคานวณ
ส าหรั บ ทางพิ เ ศษฉลองรั ช และทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี
เฉพาะในกรณี ท่ ี ระยะทางที่ เดิ น ทางไม่ เกิ น 20
กิโลเมตร ให้ คานวณตามสูตรคานวณดังต่ อไปนี ้
จานวนค่ าผ่ านทางที่จะเพิ่มขึน้ = 𝑋𝑁𝑒𝑤 − 𝑋𝑂𝑙𝑑
และ
𝑋𝑁𝑒𝑤 = 𝑋𝑂𝑙𝑑 ×

𝐶𝑃𝐼1
𝐶𝑃𝐼0

โดยที่
XNew

หมายถึง

ผลลัพ ธ์ ที ่จ ะน าไปใช้ ใ น
การพิจารณาปรั บอัตราค่า
ผ่านทาง (บาทต่อคัน)

XOld

หมายถึง

อัต ราค่า ผ่า นทางที่ระบุไว้
ในประกาศกระทรวง
คมนาคมที่ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ ณ
วันเริ่ มพิจารณาปรั บอัตรา
ค่าผ่านทาง (บาทต่อคัน)
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CPI1

หมายถึง

ดัชนีร าคาผู้บริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริ มณฑลที่ ป ระกาศโดย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ส าหรั บ
เดื อนมี นาคมของปี ที่ มี การ
พิจารณาปรั บอัตราค่าผ่าน
ทาง

CPI0

หมายถึง

ดัชนีร าคาผู้บริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริ ม ณฑลที่ ป ระกาศโดย
กระทรวงพาณิช ย์สาหรับ
เดือนมีนาคมของปี ที่มีการ
ปรับ อัต ราค่าผ่านทางครั ง้
สุ ด ท้ ายของแต่ ล ะอั ต รา
(บาทต่อคัน) ทังนี
้ ้ เป็ นดัชนี
ย้ อนหลังไม่เกินปี 2561

อนึง่ รายละเอียดในการคานวณเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้
สาหรั บทางพิเศษบูรพาวิถีเฉพาะในกรณีท่ ีระยะทางที่
เดินทางเกินกว่ า 20 กิโลเมตร ให้ คานวณตามสูตร
คานวณดังต่ อไปนี ้
จานวนค่ าผ่ านทางที่จะเพิ่มขึน้ = 𝑋𝑁𝑒𝑤 − 𝑋𝑂𝑙𝑑
และ
𝑉𝑁𝑒𝑤 สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ
= 𝑉𝑂𝑙𝑑 สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ
𝐶𝑃𝐼1
×
𝐶𝑃𝐼0
และ
𝑋𝑁𝑒𝑤
= 𝑉𝑁𝑒𝑤 สาหรับรถยนต์ 4 ล้ อ
× อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับ ณ ขณะนัน้
× ระยะทางที่เดินทาง × 𝑊
โดยที่
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VNew สาหรั บรถยนต์ 4 ล้ อ

หมายถึง อัต ราค่า ผ่า น
ทางใหม่ต่อ กิ โ ลเมตรก่อ น
รวมอัต ราภาษี ม ูล ค่า เพิ่ม
ส า ห รั บ ร ถ ย น ต ์ 4 ล้ อ
(บาทต่อกิ โลเมตร)

VOld สาหรั บรถยนต์ 4 ล้ อ

หมายถึง อัต ราค่า ผ่า น
ทางต่อ กิ โ ลเมตรก่อ นรวม
อ ัต ร า ภ า ษี ม ูล ค ่า เ พิ ่ม
สาหรั บ รถยนต์ 4 ล้ อ ที่ใ ช้
สาหรั บ การคานวณอัต รา
ค่า ผ่า นทางที่ใ ช้ บ ัง คับ อยู่
ณ วัน เริ ่ ม พิจ ารณาปรั บ
อัต ราค่า ผ่า นทาง (บาท
ต่อกิ โลเมตร)

XNew

หมายถึง

ผลลัพ ธ์ ที ่จ ะน าไปใช้ ใ น
การพิจารณาปรั บอัตราค่า
ผ่านทาง (บาทต่อคัน)

XOld

หมายถึง

อัต ราค่า ผ่า นทางที่ระบุไว้
ในประกาศกระทรวง
คมนาคมที่ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ ณ
วันเริ่ มพิจารณาปรั บอัตรา
ค่าผ่านทาง (บาทต่อคัน)

CPI1

หมายถึง

ดัชนีร าคาผู้บริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริ ม ณฑลที่ ป ระกาศโดย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ส าหรั บ
เดือนมีนาคมของปี ที่มีการ
พิจารณาปรับอัตราค่าผ่าน
ทาง

CPI0

หมายถึง

ดัชนีร าคาผู้บริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริ ม ณฑลที่ ป ระกาศโดย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ส าหรั บ
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เดือนมีนาคมของปี ที่ มีการ
ปรั บอัตราค่ าผ่ านทางครั ง้
สุ ด ท้ ายของแต่ ล ะอั ต รา
(บาทต่ อ กิ โ ลเมตร) ทั ง้ นี ้
เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกิ น ปี
2561
ระยะทางที่เดินทาง

หมายถึง ระยะทางระหว่าง
ด่านขาขึน้ และด่านขาลงที่
ผู้ใช้ ทางเดินทาง

W

ตัวคูณสาหรับรถยนต์แต่ละ
ประเภท โดยรถยนต์ 4 ล้ อ
ใ ห้ ใ ช้ ตั ว คู ณ เ ท่ า กั บ 1
รถยนต์ 6-10 ล้ อให้ ใช้ ตั ว
คูณเท่ ากับ 2 และ รถยนต์
มากกว่า 10 ล้ อให้ ใช้ ตวั คูณ
เท่ากับ 3

หมายถึง

อนึง่ รายละเอียดในการคานวณเป็ นไปตามที่ระบุใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
(2)

ในการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางแต่ละครัง้ จานวนค่า
ผ่านทางที่จะเพิ่มขึ ้นจะคานวณปรับเป็ นจานวนเต็มช่วงละ
5 (ห้ า ) บาท โดยหากจ านวนค่ า ผ่ า นทางที่ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ ที่
คานวณได้ เกินกว่าหรื อเท่ากับกึ่งหนึ่งของทุกช่วง 5 (ห้ า)
บาท (2.5 (สองจุดห้ า) บาท) ให้ ปรับขึ ้นเป็ นจานวนเต็มช่วง
ละ 5 (ห้ า ) บาท หากจ านวนค่ า ผ่ า นทางที่ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ ที่
คานวณได้ น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของทุกช่วง 5 (ห้ า) บาท (2.5
(สองจุดห้ า) บาท) ให้ ปัดทิ ้ง

(3)

เมื่อจะต้ องมีการปรับอัตราค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นตามเงื่อนไข
ในสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ กทพ. จะต้ อ ง
ดาเนินการตามขัน้ ตอนและกระบวนการตามที่ระบุไว้ ใ น
กฎหมายที่ใช้ บงั คับในขณะนัน้ เพื่อให้ อตั ราค่าผ่านทางที่
ปรั บ ใหม่ มี ผ ลใช้ บัง คั บ ภายในวั น ที่ 1 กั น ยายนของปี
เดียวกันกับวันเริ่ มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง ทังนี
้ ้ หาก
กทพ. ได้ ดาเนินการ ดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว แต่ไม่มีการปรับ
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อัตราค่าผ่านทาง หรื อไม่สามารถปรับอัตราค่าผ่านทางได้
เต็มตามจานวนที่คานวณได้ หรื อมีการปรับอัตราค่าผ่าน
ทางล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ (ไม่ว่าด้ วยเหตุอื่นใด)
ให้ ถือว่า กทพ. ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวครบถ้ วนแล้ ว และ
ไม่ถือว่าเป็ นเหตุให้ กทพ. ผิดสัญญาตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ หรื อทาให้ กองทุนมีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ค่าชดเชย หรื อเงินเพิ่มใด ๆ จาก กทพ. แต่อย่างใด
(ข)

กทพ. จะต้ องขอความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
กองทุน อย่า งน้ อ ย 15 (สิบ ห้ า ) วัน ท าการก่อ นการปรับ หรื อ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ หรื อกาหนดส่วนลด
อัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ หรื อการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางของโครงการฯ ยกเว้ นในกรณีดงั ต่อไปนี ้ (1) เป็ นการปรับหรื อ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ ตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อ (2) การกาหนดส่วนลด
อัต ราค่า ผ่า นทางของโครงการฯ สาหรับ ด่า นเก็บ ค่า ผ่า นทางที่
คณะกรรมการ กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมตั ิไว้ ในจานวนที่ไม่เกินกว่า
ที ่ค ณะกรรมการ กทพ. ได้ เ คยมีม ติอ นุม ตั ิไ ว้ แ ล้ ว ก่อ นวัน ที ่ท า
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อการยกเว้ นหรื อกาหนด
ส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ ที่เป็ นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล (ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
กทพ. มีมติเห็นชอบและกระทรวงคมนาคมได้ มีประกาศกาหนด
แล้ ว

5. รายงานประจาวันและรายงานประจาเดือน
กทพ. มีหน้ าที่ต้องนาส่งรายงานประจาวัน (เฉพาะทางพิเศษสายที่มีการ
จัด ทารายงานประจาวัน ซึ่ง ณ วันที่ข องสัญญาโอนและรับ โอนสิท ธิใ น
รายได้ มีเฉพาะโครงการทางพิเศษฉลองรัช) และรายงานประจาเดือนให้ แก่
กองทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีรูปแบบและเนื ้อหาตามที่กาหนด
ไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
6. การปรับปรุงยอดรายได้ ที่โอนตามรายงานประจาเดือน
คู่ สัญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายใดอาจแจ้ งให้ คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบเพื่ อ
ดาเนินการปรับปรุงยอดรายได้ ที่โอนของเดือนที่ระบุในรายงานประจาเดือน
ที่เกี่ยวข้ องตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้
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: ภายในระยะเวลาที ่ก าหนดหลัง จากวัน สิ ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีป ระจ าปี ที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน หากจานวนรายได้ ของโครงการฯ สุทธิสาหรับงวดปี บัญชี
ใดสูงกว่าประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิสาหรับงวดปี บัญชีที่เกี่ยวข้ อง
นัน้ และไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะถือเป็ นการผิดสัญญาหรื อการผิดคารับรองหรื อ
คายืนยันของ กทพ. ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ คู่สญ
ั ญาตกลง
ให้ มีการปรับปรุ งยอดรายได้ ที่โอนที่ กทพ. ได้ นาส่งให้ กองทุนสาหรับงวดปี บัญชี
ดังกล่าวดังต่อไปนี ้
1. สาหรับรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่สงู กว่าร้ อยละ 105 (หนึ่ง
ร้ อยห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ 110 (หนึ่งร้ อยสิบ) ของประมาณการรายได้ ของ
โครงการฯ สุทธิ สาหรับงวดปี บัญชีที่เกี่ยวข้ องนัน้ ให้ กองทุนนาส่งรายได้ ที่
โอนส่วนเกินที่กองทุนได้ รับในงวดปี บัญชีดังกล่าวคืนให้ แก่ กทพ. โดยการ
ฝากเข้ า บัญ ชีข อง กทพ. เพื่อให้ กทพ. ได้ รับส่วนแบ่งเท่า กับ ร้ อ ยละ 60
(หกสิบ) ของรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 105
(หนึ ่ง ร้ อ ยห้ า ) แต่ไ ม่เ กิน ร้ อ ยละ 110 (หนึ่ง ร้ อ ยสิบ ) ของประมาณการ
รายได้ ของโครงการฯ สุทธิ
2. สาหรับรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่สงู กว่าร้ อยละ 110 (หนึ่ง
ร้ อยสิบ) แต่ไม่เกินร้ อยละ 115 (หนึ่งร้ อยสิบห้ า) ของประมาณการรายได้
ของโครงการฯ สุท ธิ สาหรับ งวดปี บัญ ชีที่เกี่ย วข้ อ งนั ้น ให้ ก องทุน นาส่ง
รายได้ ที่โอนส่วนเกินที่กองทุนได้ รับในงวดปี บัญชีดงั กล่าวคืนให้ แก่ กทพ.
โดยการฝากเข้ าบัญชีของ กทพ. เพื่อให้ กทพ. ได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับร้ อยละ
65 (หกสิบห้ า) ของรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ
110 (หนึ่งร้ อยสิบ) แต่ไม่เกินร้ อยละ 115 (หนึ่งร้ อยสิบห้ า) ของประมาณ
การรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ
3. สาหรับรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่สงู กว่าร้ อยละ 115 (หนึ่ง
ร้ อยสิบห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ 120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) ของประมาณการรายได้
ของโครงการฯ สุท ธิ สาหรับ งวดปี บัญ ชีที่เกี่ย วข้ อ งนั ้น ให้ ก องทุน นาส่ง
รายได้ ที่โอนส่วนเกินที่กองทุนได้ รับในงวดปี บัญชีดงั กล่าวคืนให้ แก่ กทพ.
โดยการฝากเข้ าบัญชีของ กทพ. เพื่อให้ กทพ. ได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับร้ อยละ
70 (เจ็ดสิบ) ของรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ
115 (หนึ่งร้ อยสิบห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) ของประมาณ
การรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ
4. สาหรับรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่สงู กว่าร้ อยละ 120 (หนึ่ง
ร้ อยยี่สิบ) ของประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ สาหรับงวดปี บัญชี
ที่เกี่ยวข้ องนัน้ ให้ กองทุนนาส่งรายได้ ที่โอนส่วนเกินที่กองทุนได้ รับในงวดปี
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บัญ ชีด งั กล่า วคืน ให้ แ ก่ กทพ. โดยการฝากเข้ า บัญ ชีข อง กทพ. เพื่อ ให้
กทพ. ได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของรายได้ ของโครงการฯ
สุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) ของประมาณการ
รายได้ ของโครงการฯ สุทธิ
ทั ้งนี ้ ประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ สาหรับการปรับปรุ งยอดรายได้ ที่
โอนตามงบการเงิน ประจาปี อ้ างอิง จากประมาณการปริ ม าณการจราจรและ
รายได้ ของทางพิเ ศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกตามที่กาหนดไว้ ใ น
สัญ ญา ณ ว นั ที ่คู ่ส ญ
ั ญาเข้ า ท าสัญ ญาโอนและรับ โอนสิท ธิใ นรายได้
โดยประมาณการดังกล่าวอ้ างอิงประมาณการโดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจร
(โชติจินดา คอนซัลแตนท์)
การระดมทุนโดย
การให้
บุคคลภายนอก
ลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ของ กทพ.

: กองทุนอาจได้ รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการของ กทพ. แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่
จากัดสิทธิ ของ กทพ. ในการพิจารณาเลือกข้ อเสนอของบุคคลภายนอกที่ดีกว่า
ทังนี
้ ้ กทพ. มีสทิ ธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการยกเลิกการระดมทุนโดยการให้ ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ กทพ. ในครัง้ นัน้ ๆ ได้

คารับรองและ
คายืนยัน

: ตามที่ กทพ. มีอานาจหน้ าที่กระทากิ จการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตาม
กฎหมาย กทพ.ตกลงให้ คารั บรองและคายืน ยัน แก่ก องทุน ตามรายละเอีย ดที่
ระบุไว้ ใ นสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ใ นรายได้ ในวันที่ทาสัญญาโอนและรับ
โอนสิท ธิ ในรายได้ และวันโอนสิท ธิ ทั ้งนี ้ เพื่อ ประโยชน์ใ นการบริ ห ารจัด การ
กองทุนตามกฎหมายหลักทรัพย์

การดาเนินงาน
และการ
บารุ งรักษา
(O&M)

: กทพ. ตกลงที่ จ ะด าเนิ น การต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การบ ารุ ง รั ก ษาซึ่ ง รวมถึ ง การ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ตลอดระยะเวลาการให้ สทิ ธิ
(ก)

บริ หารจัดการและดาเนินการให้ บริ การโครงการฯ รวมทังจั
้ ด เก็บ
และควบคุม การจัดเก็บ ค่าผ่านทางของโครงการฯ และดาเนินการ
บารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิ่งก่อสร้ างถาวรต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางพิ เ ศษและระบบทางพิ เ ศษที่
เกี่ยวกับโครงการฯ ตามมาตรฐานของ กทพ. และด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กทพ. เอง

(ข)

นาส่ง งบประมาณเกี่ ยวกับการบ ารุ งรั กษาของโครงการฯ ดังกล่าว
ให้ แก่ กองทุน เพื่ อ จัด เก็ บ เป็ นข้ อ มูล ทัง้ นี ้ จะไม่ ถื อ ว่ า การน าส่ง
งบประมาณเกี่ ย วกับ การบ ารุ ง รั ก ษาของโครงการฯ นัน้ เป็ นการ
รับรองหรื อรั บประกันว่าการดาเนินการบารุ งรักษาจะต้ องเป็ นไป
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ตามงบประมาณเกี่ยวกับการบารุ งรักษาของโครงการฯ ดังกล่าวแต่
อย่างใด
(ค)

น าส่ง รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยและการด าเนิ น การที่ เ กิ ด ขึน้ ตาม
งบประมาณเกี่ยวกับการบารุงรักษาของโครงการฯ ให้ แก่กองทุน

กองทุนอาจมีหนังสือแจ้ ง กทพ. เพื่อแสดงความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะให้ กทพ.
ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบารุ งรักษา หากกองทุน
เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นหรื อสมควรตามที่ระบุในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ซึง่ เป็ นดุลยพินิจของ กทพ. ที่จะเป็ นผู้พิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้ อตกลงกระทา
การและข้ อตกลง
งดเว้ นกระทาการ

: กทพ. มีห น้ า ที่ก ระทาการหรื องดเว้ นกระทาการต่าง ๆ ที่สาคัญ รวมถึง (แต่ไม่
จากัดเพียง)
1. ข้ อปฏิบตั ิในเรื่ องการจัดหาประกันภัย
กทพ. ยิ น ยอมให้ กองทุ น ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย กั บ บริ ษั ท
ประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับ ของกองทุนและ กทพ. จะต้ องให้ ความช่วยเหลือ
กองทุนตามสมควรในการดาเนินการดังกล่าวตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ
ตามที่กองทุนร้ องขอ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้
กองทุนจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัย ทังนี
้ ้
ในการจัดทาการประกันภัยรวมถึงการประกันภัยต่อไปนี ้
(1)

ประกันภัยทรั พย์ สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All
Risks Insurance) โดย กทพ. เป็ นผู้เอาประกันภัยและมีกองทุนเป็ นผู้
เอาประกันภัยร่ วมและกองทุนเป็ นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว ทังนี
้ ้
ในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดหาประกันภัย กทพ. และกองทุนอาจเป็ น
ผู้เอาประกันภัยร่วม เนื่องด้ วยข้ อจากัดของบริ ษัทประกันภัย

(2)

ประกั น ภั ย กรณี ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption
Insurance) โดยกองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์แต่
เพียงผู้เดียว

2. การไม่ให้ สมั ปทานหรื อสิทธิอื่นใด
กทพ. จะไม่ให้ (ไม่วา่ จะมีคา่ ตอบแทนหรื อไม่) สัมปทานเกี่ยวกับทางพิเศษ
ในส่วนของโครงการฯ หรื อสิทธิอื่นใดในทานองเดียวกันกับการให้ สมั ปทาน
เกี่ยวกับทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ และจะไม่กระทาการใด ๆ (รวมทั ้ง
จะดาเนินการทุกวิถีทางภายในอานาจหน้ าที่ของ กทพ. เพื่อให้ เป็ นที่แน่ใจ
ว่าไม่มีบคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดกระทาการ) อันอาจเป็ นการกระทบในทาง
ลบต่อสิท ธิข องกองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ เว้ นแต่
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การด าเนิ นการดังกล่า วจะได้ รั บความยิน ยอมล่ว งหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรจากกองทุน
3. การไม่ดาเนินการเกี่ยวกับทางที่มีลกั ษณะแข่งขัน
กทพ. จะไม่ดาเนินการก่อสร้ างทางพิเศษอื่นซึ่งมีลกั ษณะการใช้ งานและ
ทิศทางคมนาคมใช้ สญ
ั จรตลอดเส้ นทางในทิศทางเดียวกันกับโครงการฯ
(ยกเว้ นการขยายต่อหรื อเชื่อมต่อของเส้ นทาง) จนเป็ นเหตุให้ เกิดผลกระทบ
ทาให้ ปริ มาณการจราจรที่ใช้ ทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ หรื อรายได้ ที่
จะได้ รับจากการใช้ ทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อพิจารณาเทียบกับปริ มาณการจราจรหรื อรายได้ ที่เกิดขึ ้นจริ งก่อนเกิด
ทางที่มีลกั ษณะแข่งขันสาหรับปี ปฏิทินที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้

รายงาน เอกสาร
และการ
ตรวจสอบ

: 1.

2.

(ก)

ข้ อตกลงดังกล่าวไม่เป็ นการตัดสิทธิรัฐบาล (รวมถึง กทพ. ในกรณี
เป็ นการด าเนิ น การตามนโยบายหรื อ ค าสั่ง ของรั ฐ บาล) ในการ
ดาเนินการก่อสร้ างปรั บปรุ งถนน ทางหลวง หรื อทางที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันกับทางพิเศษ หรื อระบบขนส่งอื่น ๆ ในทิศทางเดียวกันกับ
โครงการฯ อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อในลักษณะเดียวกันกับที่กาหนดไว้
ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และ

(ข)

กทพ. ไม่มีหน้ าที่และความรับผิดที่จะต้ องชดเชยค่าเสียหายหรื อเงิน
อื่นใดอันเนื่องมาจากการดาเนินการของรัฐบาล (รวมถึง กทพ. ใน
กรณี เ ป็ นการด าเนิ น การตามนโยบายหรื อ ค าสั่ง ของรั ฐ บาล)
ดังกล่าว

รายงานและเอกสาร
(ก)

กทพ. ตกลงจัด เตรี ย มและน าส่ง รายงานและเอกสารต่า ง ๆ ซึ่ ง
จาเป็ นหรื อเหมาะสม เพื่อการตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บ
และนาส่งรายได้ ที่โอน ให้ แก่กองทุนตามรายละเอียดและระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

(ข)

ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุก ารณ์ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น การที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการฯ ตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญาโอน
และรั บโอนสิทธิ ในรายได้ กทพ. ตกลงที่จะบอกกล่าวไปยังกองทุน
โดยเร่ ง ด่ว น และ กทพ. ตกลงที ่จ ะรายงานให้ ก องทุน ทราบ
สถานการณ์ การดาเนินการ การแก้ ไขหรื อเยียวยาความเสียหาย
ซึ่งเกิ ดขึน้ จากเหตุการณ์ ข้างต้ น

การตรวจสอบ
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: 1.

(ก)

กทพ. ตกลงอนุญาตและให้ ความร่ วมมือเพื่อให้ กองทุนและบุคคล
ที ่ก องทุน มอบหมาย (ซึ ่ง รวมถึง บริ ษ ัท จ ดั การและผู้ ด แู ล
ผลประโยชน์แ ละบุค คลที ่ก องทุน บริ ษ ัท จัด การ หรื อ ผู้ ด แู ล
ผลประโยชน์แต่งตั ้งและมอบหมาย) สามารถเข้ าตรวจสอบการ
ดาเนินการทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ รวมทังระบบทางพิ
้
เศษ
และเอกสาร ข้ อมูล และการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับรายได้
ของโครงการฯ หรื อรายได้ ที่โอนหรื อจานวนเงินอื่นใดที่ถึงกาหนด
นาส่งแต่ย งั ไม่ได้ มีก ารนาส่ง หรื อชาระเงินจานวนดังกล่า วให้ แ ก่
กองทุน โดยมีร ายละเอีย ดการตรวจสอบและเงื่อนไขการใช้ สิท ธิ
ตรวจสอบตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

(ข)

กทพ. ตกลงให้ ค วามร่ ว มมือเพื่อให้ ก องทุน บริ ษัท จัดการ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่กองทุนแต่งตังมอบหมาย
้
สามารถ
ดาเนินการตามสิทธิ ของกองทุนที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรั บ
โอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. จะต้ องไม่อ้างเหตุใด ๆ อันจะเป็ นการ
ขัดขวางการใช้ สิทธิดงั กล่าวโดยสุจริ ต

การผิดสัญญา
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ถือเป็ นการผิดสัญญาตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้
(ก)

กทพ. ผิดนัดไม่นาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงิ นอื่นใดที่ กทพ. มีหน้ า ที่
ชาระให้ แก่กองทุนหรื อนาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงินอื่นใดที่ กทพ. มี
หน้ าที่ชาระให้ แก่กองทุนไม่ครบถ้ วนภายใน 3 (สาม) วันทาการนับ
จากวันครบกาหนดชาระตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
เว้ นแต่กรณีผิดนัดดังกล่าวเกิดจากเหตุขดั ข้ องของระบบการโอนเงิน
หรื อระบบการชาระเงินใดๆ อันอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ.

(ข)

กทพ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (นอกจากกรณีตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น)
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ ด ) วัน ท าการนับ จากวัน ที่ กทพ. ได้ รั บ
หนังสือจากกองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อแจ้ ง
ให้ กทพ. ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อแก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เว้ นแต่
จะพิ สูจ น์ ไ ด้ ว่ า การไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ นัน้ เกิ ด แต่ เ หตุ สุด วิ สัย ตาม
ความหมายที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อความชัดเจนของข้ อตกลง
ดัง กล่า ว หากเกิ ด ภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ อัน ร้ ายแรงซึ่ง ส่ง ผลให้
โครงการฯ ไม่สามารถใช้ ก ารได้ ต ามปกติ สมควรและ กทพ. ได้
ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ก ระท ากิ จ การภายในขอบแห่ ง
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วัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้ วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เพื่อที่จะบรรเทาหรื อขจัดผลกระทบต่อโครงการฯ อันเกิดจากภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติดงั กล่าวแล้ ว ไม่ให้ ถือว่าเป็ นการผิดสัญญาของ
กทพ. ตามกรณีที่กล่าวมานี ้แต่อย่างใด
(ค)

2.

กทพ. หยุดหรื อระงับการบริ หารจัดการและการให้ บริ การโครงการฯ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นระยะเวลานานกว่า 3 (สาม) วัน อัน
อาจเป็ นการกระทบต่อสิทธิของกองทุนตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้

ผลของการผิดสัญญา
(ก)

เมื่อเกิดการผิดสัญญา กองทุนมีสิทธิดาเนินการดังต่อไปนี ้อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้ แล้ วแต่กรณี
(1)

กองทุนมี สิท ธิ เรี ยกให้ กทพ. ช าระค่า สิน ไหมทดแทนเพื่ อ
ความเสีย หายที่ เกิ ดขึน้ กับกองทุนจากการผิด สัญญาของ
กทพ. โดยกองทุนมีสทิ ธิเรี ยกค่าสินไหมทดแทนทังเพื
้ ่อความ
เสียหายเช่ นที่ตามปกติย่อมเกิ ดขึน้ แต่การผิ ดสัญญาของ
กทพ. และเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์ พิเศษ โดย
กทพ. รับทราบและคาดเห็นว่า เนื่องจากกองทุนระดมทุนโดย
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนต่อประชาชนเป็ นการ
ทั่ว ไปและจะน าหน่ วยลงทุนดังกล่าวเข้ าจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การผิดสัญญาของ
กทพ. จะทาให้ กองทุนได้ รับความเสียหายจากการขาดรายได้
ที่โอนหรื อประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงได้ รับตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ทงั ้ หมดหรื อ
เกือบทังหมดของผลประโยชน์
้
ที่กองทุนจะได้ รับ นอกจากนี ้
การผิดสัญญาของ กทพ. ยังอาจทาให้ กองทุนต้ องดาเนินการ
แก้ ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ประชาชนซึง่ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุน ดังนัน้ กองทุนมีสิทธิ เรี ยกให้ กทพ.
รับผิดชอบต่อค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่
พฤติการณ์ พิเศษจากการขาดรายได้ ที่โอนหรื อประโยชน์อื่น
ใดดังกล่าวที่เกิดขึน้ จริ ง รวมถึงค่าใช้ จ่ายอันเกิ ดจากการที่
กองทุนต้ องดาเนินการดังกล่าวด้ วย และ/หรื อ

(2)

ในกรณีที่ กทพ. ผิดนัดชาระหนี ้เงินที่จะต้ องนาส่งรายได้ ที่
โอนหรื อเงินอื่นใดให้ แก่กองทุน ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญาโอนและรับโอนสิท ธิ ใ นรายได้ กองทุน มีสิท ธิ เรี ย ก
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ให้ กทพ. รับ ผิด ชอบจ่า ยดอกเบี ้ยนับ จากวัน ที่ห นี ้เงิน ถึง
กาหนดชาระจนถึง วัน ที่ กทพ. ได้ ชาระเงิน ดัง กล่า วและ
ดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ใน
รายได้ ครบถ้ วน ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดย
ค านวณจากจ านวนเงิ น ที่ กทพ. มี ห น้ า ที่ ต้ อ งน าส่ง ตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ พร้ อมค่าเสียหายอื่น ๆ
ตามกฎหมายในกรณีที ่ผิด นัด ดัง กล่า วด้ ว ย โดย กทพ.
จะต้ องชาระดอกเบี ้ยดัง กล่าวโดยทันทีเมื่อได้ รับการทวง
ถามจากกองทุน
(ข)

เมื่อเกิดการผิดสัญญา และก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงแก่
กองทุน และเหตุผิดสัญญาคงเกิดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 (สาม)
วัน เนื่องจากความผิดของ กทพ. กองทุนมีสิทธิเรี ยกให้ กทพ. ชาระ
มูล ค่ า รายได้ ที่ โ อนคงเหลื อ ซึ่ ง ถื อ เป็ นอัน ถึ ง ก าหนดช าระให้ แ ก่
กองทุนภายในวันถัดจากวันที่ กทพ. ได้ รับหนังสือแจ้ งจากกองทุน
และในกรณี ที่ กทพ. ผิดนัดชาระเงินดังกล่าวหรื อเงินอื่นใดให้ แก่
กองทุน กองทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ กทพ. รับผิดชอบจ่ายดอกเบี ้ยนับจาก
วันที่เงินดังกล่าวเป็ นอันถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่ กทพ. ได้ ชาระ
เงิ นดังกล่าวและดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ใ นสัญ ญาโอนและรับ
โอนสิทธิ ในรายได้ ครบถ้ วน ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี
โดยคานวณจากจานวนเงินที่ กทพ. มีหน้ าที่ต้องนาส่ง โดย กทพ.
จะต้ องชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวโดยทันทีเมื่อได้ รับการทวงถามจาก
กองทุน ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของกองทุน ไม่เป็ นการตัดสิทธิข อง
กองทุนที่จะเรี ยกให้ กทพ. ชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการทวง
ถาม ติดตาม และดาเนินการทางกฎหมาย (ถ้ ามี) เมื่อ กทพ. ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ดงั กล่าวครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว ให้ สิทธิ และหน้ าที่ทงหมดของ
ั้
คูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สิ ้นสุดลง

(ค)

หากการผิ ด สัญ ญาไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การน าส่ ง รายได้ ที่ โ อน
กองทุนมีสิทธิ พิจารณาที่จะชะลอหรื อไม่ใช้ สิทธิ ตามหัวข้ อ ผลของ
การผิดสัญญา (ข้ อ 2) ของส่วนสรุ ปสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ ส่ว นนี ้ แต่ ในกรณี ดัง กล่าวไม่ ถื อว่ า กองทุน สละสิ ท ธิ ห รื อ
ยิน ยอมให้ กทพ. ไม่ต้ อ งปฏิ บัติต ามเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก าหนดของ
สัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ต่ อ ไปใน
อนาคต และไม่กระทบกระเทือนถึงการใช้ สทิ ธิอื่นใดตามสัญญาโอน
และรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ที่กองทุนอาจพึงมีพึงได้ ต่อไปภายหลัง
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จากนัน้
ทรัพย์ สินเสียหาย : ในกรณี ที่ มี ค วามเสีย หายเกิ ด ขึน้ กับ ทางพิ เศษในส่วนของโครงการฯ กองทุน
สามารถใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่ทาขึ ้น สาหรั บความเสียหาย
ดังกล่าวในแต่ละกรณี โดยมี เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ กรณี เกิ ด ความเสียหายแต่เพี ย ง
บางส่วน (Partial Loss) และกรณีเกิดความเสียหายทัง้ หมด (Total Loss)
ดังต่อไปนี ้
1.

2.

กรณีเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss)
(ก)

ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ ได้ รับความ
เสีย หายแต่เ พีย งบางส่ว นอัน มิใ ช่เ กิด จากการใช้ ง านตามปกติ
กทพ. ตกลงที ่จ ะด าเนิน การซ่อ มแซมทางพิเ ศษในส่ว นของ
โครงการฯ ให้ สามารถกลับสูส่ ภาพใช้ การได้ ดีและมีประสิทธิภาพ
ในการให้ บริ การทางพิเศษ ด้ วยค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนได้ รับ
จากกรมธรรม์ประกันภัยที่จดั ทาไว้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ และแจ้ งให้ กองทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า

(ข)

ในระหว่างที่เกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) กับ
ทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ ให้ กทพ. มีหน้ าที่นาส่งรายได้ ที่โอน
ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการประกอบกิ จ การของทางพิ เ ศษในส่ ว นของ
โครงการฯ ตามที่เกิดขึ ้นจริ งจนกว่าจะมีการซ่อมแซมเสร็ จสิ ้น

กรณีเกิดความเสียหายทังหมด
้
(Total Loss)
ในกรณีที่ทางพิเศษในส่วนของโครงการทางพิเศษฉลองรัช หรื อโครงการ
ทางพิเศษบูรพาวิถี หรื อทัง้ สองโครงการ ("โครงการที่มีความเสียหาย
ทัง้ หมดเกิดขึน้ ") ได้ รับความเสียหาย และ กทพ. ได้ ประเมินความเสียหาย
แล้ ว เห็ น ว่า ไม่สามารถด าเนิ น การซ่อ มแซมหรื อ ไม่สามารถด าเนิ น การ
เพื่อให้ ทางพิเศษในส่วนของโครงการที่มีความเสียหายทัง้ หมดเกิ ดขึน้ มี
สภาพหรื อลักษณะเป็ นทางพิเศษเช่นเดิม หรื อความเสียหายที่เกิดขึ น้ ใน
ลักษณะที่ กทพ. เห็นว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอาจไม่
คุ้มค่า ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ ้นในเวลาใดระหว่างระยะเวลา
การให้ สทิ ธิ ให้ กองทุนมีสทิ ธิ ดังนี ้
(ก)

ในกรณี ค วามเสีย หายไม่ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ จากความผิ ด ของ กทพ. ให้
กองทุน มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่า สิ น ไหมทดแทนและค่ า ชดเชยอื่ น ใดตาม
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย สาหรั บ โครงการที่ มี ค วามเสี ย หายทัง้ หมด
เกิดขึ ้น และให้ สทิ ธิและหน้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับโครงการที่
มีความเสียหายทัง้ หมดเกิ ดขึน้ สิ ้นสุดลง เว้ นแต่สิทธิ และหน้ าที่ที่
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เกิดขึ ้นหรื อมีอยูก่ ่อนและ/หรื อ ณ วันที่ความเสียหายทังหมด
้
(Total
Loss) เกิดขึ ้น
(ข)

การโอนสิทธิ

: 1. กทพ. ไม่อาจโอนสิทธิหรื อภาระหน้ าที่ใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้
2.

กฎหมาย

ในกรณีความเสียหายเกิดขึ ้นจากความผิดของ กทพ. ให้ กองทุนมี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเท่ า กับ จ านวนมูล ค่ า รายได้ ที่ โ อน
คงเหลือของโครงการที่มีความเสียหายทังหมดเกิ
้
ดขึ ้น ทังนี
้ ้ ไม่เป็ น
การตั ด สิ ท ธิ ข องกองทุ น ที่ จ ะเรี ย กให้ กทพ. ช าระค่ า ใช้ จ่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับการทวงถาม ติดตาม และดาเนินการทางกฎหมาย (ถ้ า
มี) และเมื่อ กทพ. ชาระเงินดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว ให้ สทิ ธิและหน้ าที่
ของคู่สัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ โครงการที่ มี ค วามเสี ย หายทัง้ หมด
เกิดขึ ้นสิ ้นสุดลง เว้ นแต่สิทธิ และหน้ าที่ที่เกิดขึ ้นหรื อมีอยู่ก่อนและ/
หรื อ ณ วันที่ความเสียหายทังหมด
้
(Total Loss) เกิดขึ ้น

กองทุน อาจโอนสิท ธิ ใ นรายได้ ที่ โ อนไม่ว่ า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นภายใต้
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ แก่บคุ คลอื่น โดยบอกกล่าวการโอน
เป็ นหนังสือให้ กทพ. ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการหลังจากที่มีการ
โอนสิทธิ

สัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ อยู่ภ ายใต้ บัง คับ และการตี ค วามตาม
กฎหมายของประเทศไทย

3.

ข้ อมูลทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน

3.1.

ชื่อ ที่ ตัง้ ลั กษณะ ข้ อ มู ล สรุ ป เกี่ ยวกั บ การประกอบธุ รกิ จ กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน ประเภท และ
รายละเอียดของทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนจะลงทุน
3.1.1. ภาพรวม และทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน
ภายหลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2559 กองทุนได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่เพียงผู้เดียว และ
กองทุนได้ จดทะเบียนทรัพย์สนิ เริ่ มแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 วัตถุประสงค์หลักของกองทุนคือ
การลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานที่พัฒนาขึ ้นโดยภาครั ฐของประเทศไทย "ทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน" หมายความรวมถึง การลงทุนในกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยการได้ มาซึง่ ที่ดิน
หรื อทรัพย์สิน สิทธิสมั ปทานในการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคต หรื อสิทธิ ตามสัญญาแบ่งรายได้ ในอนาคตของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน และทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.1/2554 และประกาศ ทน. 45/2561 เป็ นต้ น
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ทังนี
้ ้ "กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน" หมายความรวมถึงการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า กิจการทางพิเศษ หรื อทาง
สัมปทาน ท่าอากาศยาน และกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.1/2554
และประกาศ ทน. 45/2561 เป็ นต้ น
1.

ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน
ในระยะแรก ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ แก่สิทธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ น
รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง
กทพ. เป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่
กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ ที่โอน
จะคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดย
หาก กทพ. สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับเส้ นทางในปั จจุบนั
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
อาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ดงั กล่าวเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ กทพ. โดย
รายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ เท่ากับค่าผ่านทางที่จัดเก็ บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบันของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหักด้ วยจานวนที่เท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินอื่น
ซึง่ คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ ง
กับอัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับ
จริ งกับอัตราค่าผ่านทาง ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตรา
ค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณจานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ทังนี
้ ้
หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนเงินดังกล่าว และการคานวณรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิให้
เป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่มี
ค่าภาษี หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่านทางซึง่ ในอนาคตหน่วยงานรัฐเรี ยก
เก็บตามกฎหมาย จะต้ องหักเงินจานวนดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการคานวณรายได้
ค่าผ่านทางรวมสุทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของกองทุน หน้ าที่ของ
กทพ. ในการหักจานวนภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินอื่น และวิธีการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวม
สุทธิภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในหัวข้ อ 2.5 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
กทพ. เป็ นผู้ก่อสร้ าง ดาเนินงาน และบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก กทพ. เป็ นรั ฐวิสาหกิ จซึ่งจัดตัง้ ขึ ้นในปี พ.ศ. 2515 และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
กระทรวงคมนาคม กทพ. มีวิสยั ทัศน์ที่มงุ่ มัน่ พัฒนาทางพิเศษเพื่อให้ บริ การที่ดี มีความคุ้มค่า
สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย อย่า งยั่ง ยื น ปั จ จุบัน กทพ. ให้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษ 8 สายทาง
(ซึ่งรวมถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก) ครอบคลุมระยะทางรวมทังสิ
้ ้น
224.6 กิ โ ลเมตร (รวมเรี ยกว่ า "ทางพิ เ ศษของ กทพ.") และ 3 ทางเชื่ อ มต่ อ ใน
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กรุงเทพมหานคร ปริ มณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเป็ นการ
ดาเนินงานเองหรื อร่ วมกับผู้รับสัมปทาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการ
และการดาเนินงานของ กทพ. ในหัวข้ อ 3.3 "กทพ."
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวม
ทังสิ
้ ้น 83.2 กิโลเมตร ประกอบด้ วย
(ก)

ทางพิ เ ศษฉลองรั ช ระยะทาง 28.2 กิ โลเมตร เชื่ อ มต่อ ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานคร ด้ านตะวันออกบริ เวณจตุโชติ เข้ ากับทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริ เวณอาจณรงค์และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ

(ข)

ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิ โลเมตร ซึ่งเป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มี การ
จัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทางยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจุดเริ่ มต้ นจากปลายทาง
พิเศษเฉลิมมหานครบริ เวณบางนาไปทางทิศตะวันออกข้ ามแม่น ้าบางปะกง สิ ้นสุดที่
จังหวัดชลบุรี

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ย 369,464 คันต่อ
วัน สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 386,557 คันต่อวัน สาหรับงวด
เก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 รายได้ ค่าผ่านทางจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครั ง้ แรก คิดเป็ น 4,672.3 ล้ านบาท สาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 และ 3,592.9 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
นอกจากนี ้ กองทุนยังอาจลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารทางการเงิน
อื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยอนุญาตให้ ลงทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายในหัวข้ อ 2.2 "นโยบายการ
ลงทุน"
3.1.2. รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
1.

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตัง้ อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และ
จังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย รายละเอียดเส้ นทางของทางพิเ ศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีดงั ต่อไปนี ้
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ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ ทางซึ่งใช้ รถยนต์ประเภท
4 ล้ อ 6 – 10 ล้ อ และ มากกว่า 10 ล้ อ แต่ในปั จจุบนั ไม่เปิ ดให้ บริ การแก่รถจักรยานยนต์หรื อ
รถ 2 ล้ อประเภทอื่น ๆ ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับลักษณะที่สาคัญของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
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ที่ตงั ้

เชื่อมต่อถนนวง
แหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานคร
ด้ านตะวันออก
บริ เวณจตุโชติ
เข้ ากับทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร
บริ เวณอาจ
ณรงค์ และทาง
พิเศษบางนา อาจณรงค์

สถานที่สาคัญที่
อยู่ในเส้ นทาง

ย่านพาณิชย์ใน
เขตลาดพร้ าว
ถนนพระราม 9
และถนน
รามคาแหง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

28.2

ด่ านเก็บค่ าผ่ าน
ทาง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561

16

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณการจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อวัน(1)
สาหรั บรอบปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560

ความ
สามารถในการรองรั บ
ปริมาณการจราจรต่ อ
วัน(2) สาหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560

การ
ประเมิน
ราคา(3)

6

221,925

350,000

24,852 27,143

(ล้ าน
บาท)
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ที่ตงั ้

เริ่ มที่ปลายทาง
พิเศษเฉลิมมหา
นคร บริ เวณบาง
นา ไปทางทิศ
ตะวันออกข้ าม
แม่น ้าบางปะกง
สิ ้นสุดที่จงั หวัด
ชลบุรี

สถานที่สาคัญที่
อยู่ในเส้ นทาง

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (วิทยา
เขตบางนา)
มหาวิทยาลัยอัสสั
มชัญ (วิทยาเขต
บางนา)
มหาวิทยาลัยหัว
เฉียว โครงการเม
กาซิตี ้ บางนา ท่า
อากาศยาน
นานาชาติสวุ รรณ
ภูมิ ย่านที่พกั
อาศัยเมืองใหม่
บางพลี โรงไฟฟ้า
บางปะกง และ
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ด่ านเก็บค่ าผ่ าน
ทาง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561

55.0

20

83.2

36

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณการจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อวัน(1)
สาหรั บรอบปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560

ความ
สามารถในการรองรั บ
ปริมาณการจราจรต่ อ
วัน(2) สาหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560

การ
ประเมิน
ราคา(3)

6

147,539

360,000

23,805 26,218

369,464

710,000

48,657 53,361

(ล้ าน
บาท)
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หมายเหตุ
(1)

ปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวัน (คันต่อวัน) เท่ากับ ปริ มาณการจราจรต่อปี (คันต่อปี ) หาร จานวนวันในปี งบประมาณนัน้

(2)

ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณการจราจรของโชติจินดา คอนซัลแตนท์ ซึ่งคานวณโดยพิจารณาจาก (ก) พฤติกรรมของ
การจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณ
การจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทังวั
้ น เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตาม
ทฤษฎีซึ่งอ้ างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชัว่ โมงไว้ ที่ 2,300
Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชัว่ โมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเมือ่ ช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ ของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎี เท่ากับหรื อ
มากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามโครงสร้ างของทางพิเศษใน
ปั จจุบนั และยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ เช่น รูปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย (จึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ ทางพิเศษ)

(3)

ตามรายงานการประเมินมูลค่าของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง ซึง่ จัดทาโดย AATL ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และ 15 Biz ฉบับวันที่ 27
สิงหาคม 2561
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(ก)

ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษฉลองรัชมีระยะทาง 28.2 กิโลเมตรโดยเป็ นทางพิเศษยกระดับขนาด 6
ช่องจราจร เริ่ มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้ านตะวันออกบริ เวณ
จตุโชติ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงถนนรามอินทรา จากนันลงทางทิ
้
ศใต้ ข้าม
ถนนลาดพร้ าว ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 9 แล้ วจึงต่อไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ข้ามถนนรามคาแหงและถนนพัฒนาการ แล้ วเลียบแนวถนนคลองตันข้ าม
ถนนสุขมุ วิททางด้ านตะวันออกของสะพานพระโขนง ไปบรรจบกับทางพิเศษเฉลิ ม
มหานครที่บริ เวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์ โดยก่อสร้ างขึ ้นใน
ปี พ.ศ. 2539 เพื่อแบ่งเบาความหนาแน่นของการจราจรบน (1) ถนนรามอินทรา
และพื น้ ที่ เ ขตธุ ร กิ จ ในกลางเมื อ งของกรุ ง เทพมหานคร โดยไม่ ต้ องผ่ า นถนน
ลาดพร้ าว ถนนพระราม 9 และถนนเพชรบุรี และ (2) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษฉลองรัชเชื่อมต่อพื ้นที่ชานเมืองทางด้ านเหนือของกรุ งเทพมหานครกับ
พื ้นที่เมืองชัน้ ในของกรุ งเทพมหานคร เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการด้ านการ
คมนาคมภายในเมือง โดยมีแนวสายทางวิ่งผ่านย่านพาณิชย์และเขตที่พกั อาศัยที่
สาคัญในเขตลาดพร้ าว ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 9 และถนนรามคาแหง จาก
ข้ อมูลการศึกษาซึ่งจัดทาโดยทีม คอนซัลติ ้ง และทีแอลที พื ้นที่ชานเมืองทางด้ าน
เหนื อของกรุ งเทพมหานครเป็ นหนึ่ง ในพื น้ ที่ อยู่อาศัย ที่น่าสนใจที่ สุด สาหรั บผู้ที่
ต้ องการย้ ายออกจากในกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการที่ยงั มีที่ดินรองรับ
และราคาของที่ดินที่สามารถเข้ าถึงได้ การที่ผ้ อู ยู่อาศัยในบริ เวณดังกล่าวสามารถ
เดินเข้ าสู่พื ้นที่เมืองชัน้ ในของกรุ งเทพมหานครได้ ค่อนข้ างง่าย และการที่บริ เวณ
ดั ง กล่ า วก็ อ ยู่ ใ กล้ กั บ สถานที่ อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ เช่ น ศู น ย์ ก ารค้ า
โรงพยาบาลและโรงเรี ยนที่มีคณ
ุ ภาพ ทางพิเศษฉลองรัชก่อสร้ างขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ทู ี่อาศัย
ในพื ้นที่ชานเมืองทางด้ านเหนือของกรุงเทพมหานครเดินทางจากและไปยังที่ทางาน
ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่ เ ขตธุ ร กิ จ ในกลางเมื อ งของกรุ ง เทพมหานคร และยัง เชื่ อ มต่อ
โดยตรงกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรี รัช ทาให้ ผ้ ูใช้ ทางสามารถ
เดิ น ทางไปยัง ที่ ต่ า ง ๆ ภายในหรื อ โดยรอบกรุ ง เทพมหานครได้ อ ย่ า งสะดวก
เนื่องจากทางพิเศษฉลองรัชทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถเลี่ยงพื ้นที่ที่มีการจราจรติดขัด
อย่างมาก เช่น ถนนลาดพร้ าว ถนนพระรามเก้ า 9 และถนนเพชรบุรี ทางพิเศษ
ฉลองรัชจึงช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดบนถนนรามอินทราและย่านใจกลาง
เมือง
ทางพิเศษฉลองรัชเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ รถยนต์ ประเภท 4 ล้ อ 6 – 10 ล้ อ และ
มากกว่า 10 ล้ อ ตามปกติช่วงเวลาเร่ งด่วนของทางพิเศษสายนี ้คือในช่วงเช้ าใน
ทิศทางขาเข้ าเมืองเวลา 6.00 - 8.00 น. เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ ทางจานวนมากใช้ เส้ นทาง

104

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ดังกล่าวเพื่อเข้ ามาทางานในพื ้นที่เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุ งเทพมหานคร และ
ในช่วงเย็นในทิศทางขาออกเมืองเวลา 17.00 - 19.00 น เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ ทางจานวน
มากใช้ เส้ นทางดังกล่าวเพื่อกลับจากการทางานในกรุงเทพมหานคร ทางพิเศษสาย
นี ้มีแนวเส้ นทางดังที่แสดงไว้ ในหน้ าถัดไป
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ทางพิเศษฉลองรั ชทยอยเปิ ดให้ บริ การเป็ นช่วง ๆ ในระหว่างปี 2539 ถึงปี 2552
โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ทางพิเศษฉลองรัชมีต้ เู ก็บค่าผ่านทาง 77 ตู้ และ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง 16 ด่านตลอดแนวเส้ นทาง มีทางขึ ้น 15 จุด และทางลง 14 จุด
ในจานวนตู้เก็บค่าผ่านทางทังหมด
้
77 ตู้ มีต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด 46 ตู้ และ
มีต้ เู ก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 31 ตู้เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถชาระเงินอัตโนมัติโดยใช้
Easy Pass หรื อ M-Pass ทางพิเศษฉลองรัชมีการจัดเก็บค่าผ่านทางในระบบเปิ ด
ผู้ใ ช้ ท างจะต้ อ งช าระค่า ผ่ า นทางที่ ด่า นทางเข้ า ในอัต ราคงที่ ซึ่ง ไม่แ ปรผัน ตาม
ระยะทางที่เดินทาง ทางพิเศษฉลองรัชมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) 1 แห่ง
ซึง่ เชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษศรี รัชส่วน D
ตังแต่
้ มีการเปิ ดใช้ ทางพิเศษฉลองรัชช่วงที่ 1 จนถึงเดือนมีนาคม 2552 ไม่มีการ
ปรับขึ ้นอัตราค่าผ่านทางสาหรั บทางพิเศษฉลองรัช ทัง้ นี ้ เพื่อดึงดูดให้ มีผ้ ูใช้ ท าง
พิเศษฉลองรัชมากขึ ้น ในเดือนมีนาคม 2552 ได้ มีการปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับ
ทางพิ เ ศษฉลองรั ช ขึน้ อี ก 10 บาท สาหรั บ รถแต่ล ะประเภทพร้ อมกับ การเปิ ด
ให้ บริ การทางพิเศษฉลองรัชในช่วงที่ 2 โดยอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวเป็ นอัตราค่า
ผ่านทางที่ใช้ มาจนถึงปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 กทพ. ได้ มีการพิจารณาการปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษ
ฉลองรัช โดยคานึงถึงดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตามปกติ
ของกทพ. แล้ ว อย่างไรก็ตาม อัตราค่าผ่านทางใหม่สาหรับทุกอัตราและทุกประเภท
รถยนต์ ยังคงเท่ากับอัตราค่าผ่านทางเดิมสาหรั บอัตราค่าผ่านทางและประเภท
รถยนต์ นัน้ ๆ อัต ราค่า ผ่านทางเดิ มจึ งจะยังมี ผลบังคับใช้ ต่อ ไปจนกว่า จะมีก าร
พิจารณาการปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ ถัดไปในปี 2566 ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงอัตราค่าผ่านทางของรถแต่ละประเภทที่มีการจัดเก็บสาหรับ
ทางพิเศษฉลองรัช ณ วันที่ระบุไว้
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อัตราค่ าผ่ านทางของทางพิเศษฉลองรัช(1)
เดือนมีนาคม 2552 ถึงปั จจุบนั
ทางขึน้ ด่ านจตุโชติ –
อาจณรงค์ (ขาเข้ า และขาออก)

ทางขึน้ ด่ านรามอินทรา 1 และ ด่ าน
สุขาภิบาล 5 - 2 (ขาออก)
(บาท)

(บาท)
รถยนต์ 4 ล้ อ

40

20

รถยนต์ 6 -10 ล้ อ

60

30

รถยนต์มากกว่า 10 ล้ อ

80

40

หมายเหตุ:
(1)

อัตราค่าผ่านทางหมายถึงอัตราค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บจากรถที่ใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ซึ่งรวมภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7 ซึ่งเป็ นอัตราที่บังคับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
(สาหรับทางพิเศษฉลองรัช ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กทพ. เป็ นผู้รับภาระภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ตังแต่
้ ปี 2543 เป็ นต้ นมา กทพ. ได้ ให้ สว่ นลดค่าผ่านทางจานวน 10 บาทแก่รถที่ใช้
ทางพิเศษฉลองรัชขาออก โดยเป็ นส่วนลดสาหรับรถที่เข้ าสูท่ างพิเศษที่ดา่ นพระราม
9 - 1 (ฉลองรัช) ด่านพระราม 9 - 2 และด่านลาดพร้ าว
ปริ มาณการจราจรบนทางพิเ ศษฉลองรั ช เพิ่ มขึน้ ที่อัต ราเฉลี่ยร้ อยละ 6.1 ต่อ ปี
นับตังแต่
้ รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวัน
สาหรับรถแต่ละประเภท
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ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวันบนทางพิเศษฉลองรัช (คันต่ อวัน)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

194,260

209,962

218,997

216,596

226,748

รถยนต์ 6 -10 ล้ อ

2,341

2,456

2,538

2,472

2,640

รถยนต์ ม ากกว่า 10
ล้ อ

363

370

390

387

445

196,964

212,788

221,925

219,455

229,833

รถยนต์ 4 ล้ อ

รวม

รายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บบนทางพิเศษฉลองรัชเพิ่มขึ ้นที่อตั ราเฉลีย่ ร้ อยละ 6.0 ต่อ
ปี นับตังแต่
้ รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บได้ สาหรับทาง
พิเศษฉลองรัชในรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รายได้ ค่าผ่ านทาง(1) (ล้ านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

ร ว ม ร ถ ย น ต์ ทุ ก
ประเภท

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

2,428.7

2,624.4

2,727.1

2,017.2

2,111.9

หมายเหตุ:
(1)

รายได้ คา่ ผ่านทางประกอบด้ วยค่าผ่านทางซึง่ จัดเก็บได้ จริ งจากรถที่ใ ช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกหลังหักภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7 ซึง่ เป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
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นับตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2557 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ของทางพิเศษฉลองรัชยังคงเดิมที่ 350,000 คันต่อวัน สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางของทาง
พิเศษฉลองรัช โปรดพิจารณาหัวข้ อ "การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ งบ
แสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก 4.2.5
"การวิเคราะห์คา่ ผ่านทาง"
(ข)

ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทางพิเศษบูรพาวิถีเป็ นทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีระยะทาง 55.0
กิโลเมตรซึ่งเป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็ บค่าผ่านทางที่มีระยะทางยาว
ที่สดุ ในประเทศไทย และเป็ นหนึง่ ในสองเส้ นทางของทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
ซึง่ เชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิกบั พื ้นที่เขตธุรกิจในกลางเมืองของ
กรุ งเทพมหานครโดยตรง โดยมีแนวสายทางเริ่ มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริ เวณบางนา โดยใช้ พื ้นที่เหนือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 34 บางนา – บางปะกง
ไปทางทิศตะวันออกข้ ามแม่น ้าบางปะกง สิ ้นสุดที่จงั หวัดชลบุรี ทางพิเศษบูรพาวิถี
ก่อสร้ างขึ ้นในปี 2539 เพื่อแก้ ไขปั ญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
34 (บางนา – บางปะกง) รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มการพัฒนาชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก
ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี เ ชื่ อ มต่ อ พื น้ ที่ ช านเมื อ งทางด้ านตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ของ
กรุ งเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างพื ้นที่ที่มีความมัง่ คัง่ ที่สดุ ของเมือง ทังนี
้ ้ จากข้ อมูล
การศึกษาซึ่งจัดทาโดยบริ ษัททีม คอนซัลติ ้ง และทีแอลที จากัด และประกอบด้ วย
จุดหมายปลายทางที่สาคัญ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ ศูนย์แสดง
สินค้ าและการประชุมไบเทค และเมกะบางนาซึง่ เป็ นศูนย์การค้ าใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย กับจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็ นหนึ่งในศูนย์ กลางด้ านอุตสาหกรรมและ
ท่าเรื อน ้าลึกที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และจังหวัดใกล้ เคียง รวมถึงชายฝั่ งทะเล
ภาคตะวันออกซึง่ จากข้ อมูลการศึกษาซึง่ จัดทาโดยบริ ษัททีม คอนซัลติ ้ง และทีแอลที
จากัด ถือว่าเป็ นหนึ่งในพื ้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย โดยมีนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี และเป็ นเส้ นทางหลัก
สาหรับผู้ใช้ ทางและสาหรับการขนส่งสินค้ าระหว่างกรุ งเทพมหานครกับจังหวัดชลบุรี
นอกจากนี ้ ผู้ใช้ ทางยังสามารถเดินทางต่อจากเส้ นทางของทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไป
ยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็ นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
ไทย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี รวมถึงเมืองพัทยาซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญของประเทศไทย
ทางพิเศษบูรพาวิถีเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ รถประเภท 4 ล้ อ 6 – 10 ล้ อ และ มากกว่า
10 ล้ อ ตามปกติช่วงเวลาเร่ งด่วนของทางพิเศษสายนี ้ คือในช่วงเช้ าในทิศทางขา
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เข้ าเมืองเวลา 7.00 - 9.00 น.เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ ทางจานวนมากใช้ เส้ นทางดังกล่าวเพื่อ
เข้ ามาทางานในพื ้นที่เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และในช่วงเย็นใน
ทิศทางขาออกเมืองเวลา 17.00 - 19.00 น. เนื่องจากมีผ้ ูใช้ ทางจานวนมากใช้
เส้ นทางดังกล่าวเพื่อกลับจากการทางานในกรุงเทพมหานคร ทางพิเศษสายนี ้มีแนว
เส้ นทางดังที่แสดงไว้ ในหน้ าถัดไปนี ้
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ทางพิเศษบูรพาวิถี ทยอยเปิ ดให้ บริ การเป็ นช่วง ๆ ในระหว่างปี 2541 ถึงปี 2543
โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ทางพิเศษบูรพาวิถีมีต้ เู ก็บค่าผ่านทาง 148 ตู้ และ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง 20 ด่านตลอดแนวเส้ นทาง มีทางขึ ้น 17 จุด และทางลง 18 จุด
ในจานวนตู้เก็บค่าผ่านทางทังหมด
้
148 ตู้ มีต้ เู ก็ บค่าผ่านทางแบบเงิ นสด 73 ตู้
และมีต้ เู ก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 75 ตู้เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถชาระเงินอัตโนมัติโดย
ใช้ Easy Pass หรื อ M-Pass ทางพิเศษบูรพาวิถีนี ้มีการจัดเก็บค่าผ่านทางในระบบ
ปิ ด โดยผู้ใช้ ทางจะต้ องชาระค่าผ่านทางตามระยะทางที่เดินทางและตามประเภท
ของรถ ทางพิเศษบูรพาวิถีมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) 2 แห่ง บริ เวณทาง
เชื่อมต่อทางยกระดับด้ านทิศใต้ ทา่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ รวมถึงถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้ านตะวันออกและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บาง
พลี - สุขสวัสดิ์)
เมื่อทางพิเศษบูรพาวิถีช่วงที่ 1 และ ช่ว งที่ 2 เปิ ดให้ บริ การครั ง้ แรก ในปี 2541
อัตราค่าผ่านทางคือ 10 บาท สาหรับรถยนต์ 4 ล้ อ 20 บาท สาหรับรถยนต์ 6 – 10
ล้ อ และ 30 บาท สาหรับรถยนต์ที่มากกว่า 10 ล้ อ ต่อมาเมื่อทางพิเศษบูรพาวิถีช่วง
ที่ 3 เปิ ดให้ บริ การในเดือนกุมภาพันธ์ 2542 อัตราค่าผ่านทางเหล่านี ้ได้ ปรับขึ ้นเป็ น
2 เท่า และมีการปรับเปลีย่ นเป็ นการจัดเก็บอัตราค่าผ่านทางตามระยะทางที่ใช้ ภาย
หลังจากเปิ ดให้ บริ การช่วงที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2542 จากนันได้
้ มีการปรับขึ ้น
อัตราค่าผ่านทางอีก 3 ครัง้ ในเดือนกันยายน 2551 ในเดือนกันยายน 2556 และใน
เดือนกันยายน 2561 ตารางดังต่อไปนี ้แสดงอัตราค่าผ่านทางของรถแต่ละประเภท
ที่มีการจัดเก็บสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีตลอดแนวเส้ นทาง ณ วันที่ระบุไว้
อัตราค่ าผ่ านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
เดือนพฤษภาคม 2542 ถึง
เดือนสิงหาคม 2551
เดินทางไม่
เดินทาง
เกิน 20
เกิน 20
กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาท)
(บาทต่ อ
กิโลเมตร)

เดือนกันยายน 2551 ถึงเดือน
สิงหาคม 2556
เดินทาง
เดินทางเกิน
ไม่ เกิน 20
20 กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาทต่ อ
(บาท)
กิโลเมตร)

เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือน
สิงหาคม 2561
เดินทางไม่
เดินทางเกิน
เกิน 20
20 กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาทต่ อ
(บาท)
กิโลเมตร)

เดือนกันยายน 2561
เป็ นต้ นไป
เดินทางไม่
เดินทาง
เกิน 20
เกิน 20
กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาท)
(บาทต่ อ
กิโลเมตร)

ร ถ ย น ต์ 4
ล้ อ

20

1.00

20

1.20

20

1.30

20

1.33

รถยนต์ 6 10 ล้ อ

40

2.00

45

2.40

50

2.60

50

2.66

ร ถ ย น ต์
มากกว่า 10
ล้ อ

60

3.00

70

3.60

75

3.90

75

3.99
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ปริ มาณการจราจรโดยรวมบนทางพิเศษบูรพาวิถีเติบโตขึ ้นที่อตั ราเฉลี่ยร้ อยละ 2.7
ต่อปี จากรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวัน
สาหรับรถยนต์แต่ละประเภท
ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวัน บนทางพิเศษบูรพาวิถี (คันต่ อวัน)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

131,398

132,692

139,963

139,442

148,762

รถยนต์ 6 -10 ล้ อ

6,992

6,107

6,350

6,298

6,683

รถยนต์ ม ากกว่า 10
ล้ อ

1,385

1,009

1,226

1,226

1,279

รวม

139,775

139,808

147,539

146,966

156,724

รถยนต์ 4 ล้ อ

รายได้ ค่าผ่านทางที่จัดเก็บบนทางพิเศษบูรพาวิถีเพิ่มขึ ้นที่อตั ราเฉลี่ยร้ อยละ 0.7
ต่อปี จากรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายได้ คา่ ผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
ในรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
รายได้ ค่าผ่ านทาง (ล้ านบาท)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

ร ว ม ร ถ ย น ต์ ทุ ก
ประเภท

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

1,916.7

1,849.3

1,945.2

1,432.5

1,481.0
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นับตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2557 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ของทางพิเศษบูรพาวิถียงั คงเดิมที่ 360,000 คันต่อวัน สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางของทาง
พิเศษบูรพาวิถี โปรดพิจารณาหัวข้ อ "การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิ ดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก –
4.2.5 "การวิเคราะห์คา่ ผ่านทาง"
2.

การดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนมีสทิ ธิในสัดส่วนร้ อยละ 45 ของ
รายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิ เศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดยหาก กทพ. สามารถ
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรั บเส้ นทางในปั จจุบันของทางพิ เศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อาจมีการปรับ
สัด ส่ว นการแบ่ง รายได้ เ พื่ อ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจสาหรั บ กทพ. โดย กทพ. จะยัง เป็ นผู้
ดาเนิ นงานและบ ารุ งรั กษาทางพิ เศษที่ กองทุนเข้ า ลงทุน ในรายได้ ครั ง้ แรก และจะยัง คง
รับภาระค่าใช้ จ่ายทังหมดรวมทั
้
งรายจ่
้
ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
ครัง้ แรก (ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายบางรายการในการจัดทาประกันภัย) โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมถึง
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการบารุ งรักษา ขันตอนการบริ
้
หารจัดการการจราจรและความปลอดภัย
ดังนัน้ กองทุนจะพึ่งพานโยบายและความสามารถในการดาเนินงานของ กทพ. ในการจัดเก็บ
รายได้ ที่โอน ซึ่งตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ กองทุนมีสิทธิ ในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ กทพ. ในเรื่ องดังกล่าวได้ อย่างจากัด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ
6.1.1 "กองทุนเป็ นนิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ น้ ใหม่ที่ยงั ไม่มี การดาเนินงานที่ สร้ างรายได้ หรื อ
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนเอง นอกจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน
และสิทธิในรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สิทธิในรายได้ ที่โอนจะเป็ น
ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้ า ลงทุนครั ง้ แรก หลังจากที่
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีผล"
(ก)

อัตราค่าผ่านทาง
กทพ. ใช้ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ระบบสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก ได้ แก่ระบบเปิ ดสาหรับทางพิเศษฉลองรัช และระบบปิ ดสาหรับทาง
พิเศษบูรพาวิถี ในระบบเปิ ด ผู้ใช้ ทางจะต้ องชาระค่าผ่านทางในอัตราคงที่ตาม
ประเภทของรถ โดยไม่คานึงถึงระยะทางที่เดินทาง สาหรับระบบปิ ดนัน้ ผู้ใช้ ทาง
จะต้ องชาระค่าผ่านทางในอัตราที่กาหนดตามระยะทางที่เดิ นทางและประเภทของ
รถ โดยเมื่อผู้ใช้ ทางเข้ าใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถี ผู้ใช้ ทางที่ผ่านตู้เก็บค่าผ่านทางแบบ
เงินสดต้ องหยุดรับบัตรผ่านทาง (IC Card) จากพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึง่ จะมี
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การบันทึกข้ อมูลประเภทรถ ชื่ อด่าน วันและเวลาที่ผ้ ใู ช้ ทางผ่านด่านขาเข้ าลงใน
บัตรผ่านทาง (IC Card) หรื อบัตร Easy Pass และนามาคานวณค่าผ่านทางที่ด่าน
ขาออก นอกจากนี ้กทพ. จะไม่เก็บค่าผ่านทางจากรถยนต์ที่ได้ รับการยกเว้ นตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคม
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนั ้ วัน
เริ่ มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 และระยะเวลาทุก 5 ปี
นับจากวันดังกล่าว การคานวณปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก (ถ้ ามี ) จะคานวณโดยใช้ สตู รการคานวณตามที่ได้
กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ซึ่งจะพิจารณาจากดัชนีราคา
ผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางเทียบกับปี ที่มีการ
ปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ สุดท้ ายของแต่ละอัตรา (บาทต่อคัน หรื อบาทต่อกิโลเมตร
(แล้ วแต่กรณี)) ทังนี
้ ้ เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกินปี 2561 เมื่อคานวณปรับอัตราค่าผ่าน
ทางแล้ ว กทพ. จะปฏิ บัติต ามขัน้ ตอนและกระบวนการภายในตามที่ ร ะบุไว้ ใ น
กฎหมายที่ใช้ บงั คับกับ กทพ. เพื่อเสนอการปรับอัตราค่าผ่านทางไปยังกระทรวง
คมนาคม ทังนี
้ ้ หาก กทพ. ดาเนินการตามขันตอนและกระบวนการภายในดั
้
งกล่าว
ครบถ้ วนแล้ ว แต่ไม่มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรื อหากไม่สามารถปรับอัตราค่า
ผ่านทางได้ เต็มตามจานวนที่คานวณได้ หรื อการปรับอัตราค่าผ่านทางมีผลล่าช้ า
กว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ ถือว่า กทพ.
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาครบถ้ วน และไม่ถือว่าเป็ นเหตุให้ กทพ. ผิดสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ หรื อทาให้ กองทุนมีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าชดเชย
หรื อเงินเพิ่มใดๆ จาก กทพ. แต่อย่างใด
ในการปรับอัตราค่าผ่านทาง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตังจะ
้
เป็ นผู้เสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ต่อคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ หากคณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบ กทพ. จะเสนอเรื่ องไปยังกระทรวง
คมนาคมเพื่อให้ กระทรวงคมนาคมเป็ นผู้ประกาศกาหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่
เพื่อให้ อตั ราค่าผ่านทางใหม่มีผลบังคับใช้ อัตราค่าผ่านทางใหม่จะต้ องประกาศโดย
กระทรวงคมนาคมและประกาศลงในราชกิ จ จานุเ บกษา อย่ า งไรก็ ต าม หาก
กระทรวงคมนาคมไม่ประกาศกาหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่ตามที่ กทพ. เสนอ
อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไป
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตงแต่
ั ้ ปี 2553 กระทรวงคมนาคมมีแนว
ทางการปฏิ บัติใ นการแก้ ไขปั ญหาการจราจรติ ดขัด บนทางพิเศษบูร พาวิถี ทาง
ยกระดับด้ านทิศใต้ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อม
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ทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี - สุข สวัส ดิ์ ) กับ ทางพิเ ศษบูรพาวิ ถี โดยได้
กาหนดให้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ด้ วยเหตุนี ้ กทพ. จึง ยกเว้ นการจัดเก็ บค่าผ่านทาง
สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็ นระยะเวลาประมาณ 12 วัน ถึง 20 วันในช่วงวันหยุด
ปี ใหม่ และวันสงกรานต์ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ทังนี
้ ้ ที่ผ่าน
มา กทพ. มิได้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางในลักษณะเดียวกันสาหรับทางพิเศษ
ฉลองรั ช นอกจากนี ้ กทพ. ยัง ได้ เ คยยกเว้ นการจัด เก็ บ ค่า ผ่า นทางในกรณี ที่ มี
เหตุการณ์พิเศษ เช่น ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2554 กทพ. ได้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกอันเนื่องมาจากเหตุการณ์น ้าท่วมกรุ งเทพมหานครในปี 2554 และ
กทพ.ได้ ยกเว้ น การจัดเก็ บค่าผ่านทางสาหรั บทางพิเศษบูรพาวิ ถีตงั ้ แต่วันที่ 24
ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็ นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. จะต้ องขอความยินยอมเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรจากกองทุน ล่ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 15 วัน ท าการ ก่ อ นการปรั บ หรื อ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าผ่านทาง การกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทาง เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้ กทพ. ไม่ต้องขอความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนล่วงหน้ า (ก) การปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่าน
ทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์ของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อ (ข) การกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของทาง
พิ เ ศษที่ ก องทุ น เข้ าลงทุ น ในรายได้ ครั ง้ แรกส าหรั บ ด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางที่
คณะกรรมการ กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมัติไว้ ในจานวนไม่เกิ นกว่าที่คณะกรรมการ
กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมัติไว้ แล้ วก่อนวันที่ทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้
หรื อการยกเว้ น หรื อกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกที่เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
กทพ. มีมติเห็นชอบและกระทรวงคมนาคมได้ มีประกาศกาหนดแล้ ว
(ข)

วิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางและการควบคุม
การจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษฉลองรัชเป็ นการจัดเก็บในระบบเปิ ดโดย
เมื่อเข้ าใช้ ทางพิเศษ ผู้ใช้ ทางจะต้ องชาระค่าผ่านทางในอัตราคงที่สาหรับรถแต่ละ
ประเภท สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็ นการจัดเก็บค่าผ่านทางในระบบปิ ด โดยผู้ใช้
ทางจะต้ องชาระ (1) ค่าผ่านทางสาหรับการเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรตามอัตรา
ค่าผ่านทางคงที่สาหรับรถแต่ละประเภท หรื อ (2) ค่าผ่านทางสาหรับการเดินทาง
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เกิน 20 กิโลเมตรตามอัตราค่าผ่านทางสาหรับรถแต่ละประเภทและตามระยะทางที่
เดินทาง
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าผ่านทางในปั จจุบนั สาหรับทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนัน้ โปรดพิจารณาหัวข้ อ 3.1.2 "รายละเอียดของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก - 1 ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก"
กทพ. จัดเก็บค่าผ่านทาง (1) เป็ นเงินสดหรื อคูปองที่ต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
และ (2) โดยใช้ ระบบ ETCS เช่น การใช้ Easy Pass หรื อ M-Pass ที่ต้ เู ก็บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีต้ เู ก็ บค่าผ่านทางแบบเงินสด 119 ตู้
และตู้เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 106 ตู้สาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก ตารางดังต่อไปนี ้แสดงการชาระค่าผ่านทางด้ วยเงินสด คูปอง และระบบ
ETCS สาหรับรอบระยะเวลาที่กาหนด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

การจัดเก็บเป็ นเงินสด โดย
คิ ด เป็ นสัด ส่ว นของรายได้
ค่าผ่านทางของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก (%)

66.6

65.4

63.9

64.2

61.9

ระบบ ETCS โดยคิ ด เป็ น
สัด ส่ว นของรายได้ ค่า ผ่า น
ทางของทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
(%)

33.4

34.6

36.1

35.8

38.1

หมายเหตุ:
ตารางนี ้มิได้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บคูปองค่าผ่านทางเนื่องจากค่าผ่านทางที่จดั เก็บเป็ นคูปองมีจานวนน้ อย
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ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ กทพ. จะต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทางอย่างถูกต้ องครบถ้ วนตลอดระยะเวลาของสัญญา นอกจากนี ้
กทพ. ยัง มีหน้ าที่ แจ้ งให้ กองทุนทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรล่วงหน้ า อย่างน้ อ ย
30 วันก่อนเริ่ มเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ด้ วยวิธีการหรื อระยะเวลาอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการที่ใช้ ในวันที่ค่สู ญ
ั ญาเข้ าทา
สัญญา
(1)

การเก็บค่าผ่านทางที่ต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Toll Booths)
เมื่อรถเข้ ามาในตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง
จะบันทึกประเภทของรถ (รถ 4 ล้ อ รถ 6 – 10 ล้ อ หรื อรถมากกว่า 10 ล้ อ)
และวิธีการชาระค่าผ่านทาง (เงินสดหรื อคูปอง) พร้ อมทังจั
้ ดเก็บค่าผ่าน
ทางเป็ นเงิ นสดหรื อคูปองตามประเภทของรถ (แม้ ว่าในปั จจุบัน กทพ.
ไม่ได้ จาหน่ายคูปองสาหรับรถ 4 ล้ อแล้ ว แต่ กทพ. ยังคงรับชาระค่าผ่าน
ทางด้ วยคูปองที่ได้ เคยจาหน่ายไปสาหรับรถ 4 ล้ อ หรื อรถ 6 – 10 ล้ อ)
พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางต้ องตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ งของเงินสด
หรื อ คูป องที่ใ ช้ ชาระค่า ผ่า นทาง โดยในการตรวจสอบความถูก ต้ อ ง
แท้ จริ งของคูปองจะทาโดยใช้ แสงอัลตร้ าไวโอเลต หากมีข้อสงสัยว่าเงิน
สดหรื อคูปองดังกล่าวเป็ นของปลอม พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางจะขอให้
ผู้ใช้ ทางเปลีย่ นเงินสดหรื อคูปองที่ใช้ ชาระ แต่หากผู้ใช้ ทางไม่ยอมเปลี่ยน
เงินสดหรื อคูปองตามที่พนักงานร้ องขอ พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางจะ
บันทึกรายละเอียดของรถและปล่อ ยให้ รถเข้ าสู่ทางพิเศษเพื่อไม่ให้ กีด
ขวางการจราจร ทังนี
้ ้ กทพ. จะเรี ยกเก็บชาระค่าผ่านทางในภายหลัง โดย
การออกหนังสือเรี ยกให้ ชาระเงินสาหรับการผ่านทางพิเศษ และหากยังไม่
มีการชาระค่าผ่านทางอีก กทพ. จึงแจ้ งความดาเนินคดีตอ่ ไป
ในขณะที่รถผ่านช่องทาง ระบบในช่องเก็บค่า ผ่านทางซึ่งประกอบด้ วย
อุปกรณ์ แยกประเภทรถ (Automatic Vehicle Classification : AVC)
อุปกรณ์ม่านแสง (Optical Barrier : OB) ที่ใช้ ลาแสงในการแยกรถออก
จากกัน อุปกรณ์บนั ทึกภาพรถผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง เป็ นต้ น จะทาการ
บัน ทึก ข้ อ มูลแล้ ว น าไปประมวลผลจ าแนกประเภทของรถที่ เ ข้ ามาใน
ช่องทาง เพื่อเปรี ยบเทียบกับประเภทรถที่พนักงานเก็ บค่าผ่านทางกด
บันทึก ถ้ าเกิดความขัดแย้ งกัน ระบบจะแสดงไฟสัญญาณแจ้ งเหตุพร้ อม
เสีย งเตื อนและอุป กรณ์ บันทึก ภาพจะบัน ทึก ภาพรถที่ผ่า นช่อ งทางใน
ขณะนันไว้
้ โดยภาพที่ได้ จะเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ หรื อติดตามให้
มาชาระค่าผ่านทางให้ ครบถ้ วนต่อไป ข้ อมูลการประมวลผลทังหมดนี
้
้จะ
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ถูกส่งจากช่องทางขึ ้นไปเก็บไว้ ที่ระบบในอาคารด่าน ระบบที่ศนู ย์ควบคุม
ทางพิเศษของแต่ละทางพิเศษ และระบบตรวจสอบรายได้ ตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ใู ช้ ทางผ่านช่องทางโดยไม่ชาระค่าผ่านทางพิเศษ (ทังเจตนา
้
และไม่เจตนา) กทพ. จะออกหนังสือเรี ยกให้ ชาระเงินสาหรับการผ่านทาง
พิ เ ศษ หากมี ค วามผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากพนัก งานจั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
พนัก งานควบคุม การจัดเก็ บ ค่า ผ่า นทางจะบันทึก เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึน้
ดังกล่าว และส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.1.2 "รายละเอียดของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก - (2) การชาระค่าผ่านทางผ่าน
ระบบ ETCS- (ค) ขันตอนการตรวจสอบการจั
้
ดเก็บรายได้ "
นอกจากระบบในช่องเก็บค่าผ่านทางตามที่ได้ ระบุข้างต้ นซึง่ เป็ นระบบหลัก
แล้ ว กทพ. ยัง ใช้ ระบบการตรวจสอบส ารอง (Backup Inspection
System: BIS) สาหรับการเก็บค่าผ่านทางที่ต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
ระบบการตรวจสอบสารองนี ้จะเปิ ดใช้ งานตลอดเวลาคู่ขนานไปกับระบบ
หลัก โดยจะตรวจนับจานวนรถที่ผ่านเข้ าช่องทางซึ่งหากระบบหลักเกิด
ขัดข้ อง ช่องทางดังกล่าวยังสามารถเปิ ดใช้ งานเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ใช้ ทางได้
ตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงิ นสดแต่ละตู้มีพนักงานประจาการ 3 กะ ๆ ละ
8 ชั่วโมง เริ่ มตังแต่
้ เวลาประมาณ 5.30 - 7.00 น. สาหรั บกะเช้ าเวลา
ประมาณ 13.00 - 15.00 น. สาหรับกะบ่าย และ เวลาประมาณ 22.00 23.00 น. สาหรับกะดึกของแต่ละวัน รายได้ ค่าผ่านทางทังหมดที
้
่ได้ รับใน
แต่ละกะจะใส่อยู่ในถุงโดยแยกสาหรับพนักงานแต่ละราย และจะเก็บไว้
ในตู้นิรภัย ในแต่ละกะ พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางจะต้ องรวบรวมเงินค่า
ผ่านทางทัง้ หมดที่ ได้ รับ และบันทึกการรั บช าระเงิ นประเภทต่าง ๆ อาทิ
จ านวนธนบัต ร เหรี ย ญ หรื อ คูป องที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ง จะน าไปยื น ยัน กับ การ
ตรวจสอบในเบื ้องต้ นโดยหัวหน้ าพนักงานเก็บค่าผ่านทาง อีกทังหั
้ วหน้ า
พนักงานเก็บค่าผ่านทางจะทาการค้ นตัวพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางก่อน
และหลังเข้ าออกจากตู้เก็บค่าผ่านทางเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของแต่ละกะ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่มีเงินสด คูปอง หรื ออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ซ่อนอยู่ในตัว
ในวันถัดไปตามเวลาที่กาหนด เงินจากตู้นิรภัยจะถูกรวบรวมเป็ นรายวัน
ภายใต้ การดูแลของเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทนจากธนาคาร หัวหน้ าพนักงาน
เก็บค่าผ่านทาง และพนักงานจากแผนกการเงินของ กทพ. โดยหัวหน้ า
พนักงานเก็บค่าผ่านทางจะจัดให้ มีรายงานสรุปจานวนรายได้ ค่าผ่านทาง
ทังหมดในแต่
้
ละวัน ธนาคารผู้รับฝากเงินจะนาเงินที่จัดเก็ บได้ ในแต่ละ
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ด่านไปตรวจนับให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิ
้
ธีการที่กาหนดใน
สัญญาแต่งตังธนาคารระหว่
้
าง กทพ. และธนาคาร พร้ อมนาฝากเข้ าบัญชี
ของ กทพ. และออกใบนาส่งรายได้ (Consolidated Pay Slip) ให้ กทพ.
สาหรับคูปองที่จดั เก็บได้ นนั ้ ฝ่ ายจัดเก็บค่าผ่านทางจะรวบรวมและนาส่ง
ให้ กองตรวจสอบรายได้ เพื่อตรวจนับคูปองดังกล่าวต่อไป
(2)

การชาระค่าผ่านทางผ่านระบบ ETCS
กทพ. ใช้ ร ะบบ ETCS ที่ชื่ อว่า Easy Pass โดยเป็ นระบบที่ใช้ เ ฉพาะ
รถยนต์ 4 ล้ อเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม กทพ. มีความตังใจที
้ ่จะขยายการใช้
งานบัตร Easy Pass สาหรับรถประเภทอื่น นอกเหนือจากรถยนต์ 4 ล้ อ
อุปกรณ์สาหรับการชาระค่าผ่านทางผ่านระบบ ETCS ได้ แก่ On-board
Unit (OBU) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ที่ติดหน้ ารถเพื่อใช้ ในการผ่านตู้เก็ บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติ และบัตร Smart Card ที่ใช้ เพื่อความสะดวกในการเติมเงิน
สารองค่าผ่านทางโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ ออกจากรถ ตู้เก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติสามารถรองรั บรถยนต์ได้ สงู สุดประมาณ 1,200 คันต่อชั่วโมง
ในขณะที่ต้ เู ก็ บค่าผ่านทางแบบเงิ นสดสามารถรองรั บรถยนต์ ได้ สูงสุด
เพียงประมาณ 250 ถึง 400 คันต่อชัว่ โมง ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าเป็ นตู้เก็บค่า
ผ่านทางในระบบเปิ ดหรื อระบบปิ ด
ในการจะใช้ งานบัตร Easy Pass ผู้ใช้ ทางต้ องเติมเงินสารองค่าผ่านทาง
ไว้ ในบัญชีเงินสารองค่าผ่านทางล่วงหน้ าโดยข้ อมูลดังกล่าวจะบันทึกไว้ ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลาง (Central System : CS) และข้ อมูลยอดเงิน
สารองค่าผ่านทางคงเหลือจะถูกส่งไปที่ช่องทางเพื่อใช้ ในการประมวลผล
เพื่อให้ รถผ่านช่องทางได้ โดยเมื่อมีการใช้ งาน Easy Pass จะมีการหัก
ยอดเงินสารองดังกล่าวออกจากบัญชีเงินสารองของผู้ใช้ ทาง
เมื่ อ รถวิ่ ง เข้ าช่ อ งทางช าระค่ า ผ่ า นทาง อุ ป กรณ์ อ่ า นสั ญ ญาณ
(Transceiver / Antenna) จะทาการอ่านข้ อมูลจาก OBU ได้ แก่ ข้ อมูล
หมายเลข OBU และข้ อมูลการใช้ งานที่ผา่ นมา (ด่านเก็บค่าผ่านทางและ
ช่องทาง วันและเวลาที่ผา่ นทาง และยอดเงินคงเหลือ) เป็ นต้ น และจะทา
การประมวลผล สถานะของบัญชี ข้ อมูลด่านเก็บค่าผ่านทางและช่อ งทาง
วัน และเวลา ฯลฯ เพื่ อ ค านวณค่ า ผ่ า นทางและหัก ออกจากยอดเงิ น
คงเหลือ และทาการบันทึกข้ อมูล ด่านเก็บค่าผ่านทางและช่องทาง วัน
และเวลา ยอดเงินคงเหลือลงใน OBU พร้ อมแสดงผลค่าผ่านทางและ
ยอดเงิ นคงเหลือที่ป้ายแสดงราคา หากในบัญชี ของผู้ใช้ ทางมียอดเงิ น
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คงเหลือเพียงพอ ไม้ กนจะยกขึ
ั้
้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถเข้ าสู่
ทางพิเศษได้ หากในบัญชีของผู้ใช้ ทางมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ผู้ใช้
ทางจะไม่สามารถเข้ าสูท่ างพิเศษโดยใช้ ช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติได้
แต่ต้องขับเข้ าสู่ช่องทางของตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ข้ อมูลการใช้
งานระบบ Easy Pass จะถูกส่งขึ ้นมาบันทึกที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
จากนั น้ จึ ง ส่ ง ต่ อ ไปบั น ทึ ก ที่ ศู น ย์ ค วบคุ ม ทางพิ เ ศษ และส่ ง ต่ อ ไป
ประมวลผลที่ศนู ย์คอมพิวเตอร์ กลาง (Central System : CS) เพื่อทาการ
ตัดเงินค่าผ่านทางออกจากบัญชีเงินสารองค่าผ่านทางล่วงหน้ า และส่ง
ข้ อมูลยอดเงินสารองค่าผ่านทางคงเหลือกลับไปที่ช่องทาง โดยทุกสิ ้นวัน
ข้ อมูลการผ่านทางและการชาระค่าผ่านทางจากศูนย์คอมพิวเตอร์ กลาง
(Central System : CS) จะถูกส่งไปยังระบบตรวจสอบรายได้ ต่อไป ทังนี
้ ้
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 มี Easy Pass จานวน 1,424,637 บัตรที่ใช้
งานในระบบ
ในกรณีที่ระบบ ETCS เกิดขัดข้ อง ตู้เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติจะเปลี่ยนไป
ใช้ ระบบตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดซึง่ ต้ องอาศัยพนักงานจัดเก็บค่าผ่าน
ทางในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้ ทางโดยจ่ายใบรับค่าผ่านทางให้ รถ
ทุก คัน ที่ ผ่ า นช่ อ งทาง ในช่ ว งเวลาดัง กล่า ว ระบบ Digital Video
Recorder จะบัน ทึก ภาพรถที่ ผ่า นตู้เ ก็ บ ค่ า ผ่า นทางเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างจานวนรถที่ระบบ Digital Video Recorder บันทึกได้ กบั จานวน
รถที่พนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางตรวจนับได้ โดยใช้ เครื่ องนับ
รถด้ วยมือ
ผู้ใช้ ทางสามารถสมัครใช้ บตั ร Easy Pass ได้ ที่ดา่ นเก็บค่าผ่านทางต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงด่านเก็บค่าผ่านทางซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณทางพิเศษของ กทพ. โดย
ต้ องเติมเงินขันต
้ ่า 1,000 บาท (และการเติมเงินในครัง้ ต่อไปขันต
้ ่าครัง้ ละ
500 บาท) ทัง้ นี ้ ผู้ใช้ ทางสามารถเติมเงิ นได้ โดยสะดวกผ่านทาง (1) ตู้
เอทีเอ็ม (ATMs) ระบบธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต (Internet Banking) และ
ระบบธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ซึ่งดาเนินการโดย
สถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (2) บริ การเติม
เงิ น ผ่า นร้ านสะดวกซื อ้ บางแห่ง (3) ที่ ด่ า นเก็ บ ค่า ผ่า นทาง และศูน ย์
ราชการสะดวก ของ กทพ. (4) แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ (Mobile
Application) เช่น True Money Wallet และ (5) บริ การ Easy Top-up
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เพื่อการเติมเงินสารองในบัตร Easy Pass โดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต
โดยเงินที่ได้ รับจากการเติมเงินสารองค่าผ่านทางล่วงหน้ าในบัตร Easy
Pass จะถูกนาฝากในบัญชี ธนาคารที่กาหนด และบริ หารจัดการโดย
กทพ. เมื่อผู้ใช้ ทางเข้ าใช้ ทางพิเศษและมีการบันทึกการชาระค่าผ่านทางที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลาง (Central System : CS) จะมีการรับรู้ รายได้ ค่า
ผ่านทาง และ กทพ.จะดาเนินการโอนเงินรายได้ ค่าผ่านทางดังกล่าวจาก
บัญชีธนาคารที่กาหนดเข้ าบัญชีบริ หารของ กทพ. ต่อไป
ทล. ได้ นาระบบ ETCS มาใช้ เช่นเดียวกัน ในชื่อบัตร M-Pass โดยใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผา่ นมาได้ มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมทังในส่
้ วน
ของ กทพ. และ ทล. เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางได้ รับความสะดวกในการผ่านช่องทาง
อัตโนมัติ ด้ วย บัตร Easy Pass หรื อบัตร M-Pass แทนกันได้
(ค)

ขันตอนการตรวจสอบการจั
้
ดเก็บรายได้
กองตรวจสอบรายได้ ของ กทพ. เป็ นหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ตรวจสอบความถูกต้ องในการจัดเก็บรายได้ คา่ ผ่านทางอีกทังให้
้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
การควบคุมการจัดเก็บรายได้ ค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษของ กทพ. ข้ อมูลโดย
สรุปเกี่ยวกับขันตอนการตรวจสอบรายได้
้
ของกองตรวจสอบรายได้ มีดงั นี ้

1. ขันตอนการรวบรวม
้

2. ขันตอน
้

3. ขันตอนการจั
้
ดทา

ข้ อมูล

การตรวจสอบ

รายงาน

(1)

4. หน่วยงานผู้รับข้ อมูล

ขันตอนการรวบรวมข้
้
อมูล
กองตรวจสอบรายได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก (ก) ฝ่ ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
ซึ่งเป็ นรายงานประจาวัน แสดงข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ ยวกับการ
จัดเก็บคูปองค่าผ่านทาง ข้ อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็ บค่า
ผ่านทาง ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น จานวนรถที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
ชาระค่าผ่านทาง และระยะเวลาที่พ นัก งานจัด เก็ บค่าผ่านทางปฏิบัติ
หน้ าที่ในตู้เก็บค่าผ่านทาง (ข) ธนาคาร โดยเป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ใบนาส่งเงินค่าผ่านทาง ใบนาส่งเงินสารองค่าผ่าน
ทาง บันทึกสรุปรายการนาเงินส่งเข้ าธนาคาร บันทึกสรุปรายการนาส่งเงิน
สารองค่าผ่านทาง และ (ค) ระบบคอมพิวเตอร์ ของการจัดเก็บค่าผ่านทาง
ได้ แก่ ข้ อมูลปริ มาณการจราจรและรายได้ ข้ อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ ข้ อมูล
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การเพิ่ มเงิ นสารองค่าผ่า นทาง และภาพจากระบบ Digital Video
Recorder
(2)

ขันตอนการตรวจสอบ
้
กองตรวจสอบรายได้ วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้ วยจานวนเงินที่จดั เก็บ
ได้ ต ามใบน าส่งเงิ นเข้ า ธนาคารและข้ อมูลคูปองที่นับได้ ข องพนัก งาน
จั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง และประมวลผลเป็ นรายบุ ค คล โดยโปรแกรม
ตรวจสอบรายได้ จะเปรี ย บเที ย บข้ อมู ล ดัง กล่ า วกั บ ข้ อมู ล ปริ ม าณ
การจราจรและรายได้ ในระบบคอมพิวเตอร์ ของการจัดเก็บค่าผ่านทาง

(3)

ขันตอนการจั
้
ดทารายงาน
กองตรวจสอบรายได้ จดั ทารายงานรายละเอียดเงินรายได้ ค่าผ่านทางที่
นาส่งขาดเป็ นรายเดือนและข้ อมูลส่วนต่างของรายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บ
ได้ ภายหลังจากตรวจสอบรายได้ ครบทัง้ เดือนแล้ ว กองตรวจสอบรายได้
จะจัดทารายงานปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางให้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(4)

หน่วยงานผู้รับข้ อมูล
กองตรวจสอบรายได้ จ ะเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดื อ น
ดังกล่าวให้ แก่ (ก) ฝ่ ายการเงินของ กทพ. เพื่อหักเงินเดือนจากพนักงานที่
เป็ นผู้รับผิดชอบรายได้ ค่าผ่านทางที่นาส่งขาด (ข) ฝ่ ายบัญชีของ กทพ.
เพื่อบันทึกบัญชีโดยใช้ ระบบ SAP และ (ค) หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึ่ง
มีหน้ าที่เกี่ยวกับปริ มาณการจราจร รายได้ และการแบ่งรายได้

กองตรวจสอบรายได้ เป็ นผู้ตรวจสอบกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้ อมูลที่บนั ทึก
อยู่ใ นระบบบริ ห ารจัด การข้ อ มูลของ กทพ. และการบัน ทึกข้ อ มูลโดยพนัก งาน
จัดเก็บค่าผ่านทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้ อโกงหรื อทุจริ ต
เมื่อพบว่ามียอดเงินที่นาส่งขาดซึง่ เกิดจากการที่พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางปฏิบตั ิ
หน้ าที่บกพร่ อง กทพ. จะหักเงินส่วนที่ นาส่งขาดจากเงินเดือนของพนักงานจัดเก็บ
ค่า ผ่ า นทางผู้รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ บ กพร่ อ งดัง กล่า วนัน้ หาก กทพ.
พิ จ ารณาว่ า เงิ น ที่ น าส่ง ขาดนัน้ เกิ ด จากการที่ พ นัก งานจั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางมี
พฤติ ก รรมทุจ ริ ต หรื อ ฉ้ อ โกง กทพ. จะด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ดาเนินการทางวินยั ตามระเบียบภายในของ กทพ.

124

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(ง)

การเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล
ปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษฉลองรัชค่อนข้ างคงที่
ตลอดปี ยกเว้ นเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนที่มีปริ มาณการจราจรและรายได้
ค่าผ่านทางลดลง โดยในเดือนเมษายนเป็ นช่วงที่มีปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่า
ผ่านทางต่าที่สดุ เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็ นวันปี ใหม่ไทยและเป็ น
วันหยุดยาว และผู้คนจานวนมากเดินทางออกนอกกรุ งเทพมหานคร และการลดลง
ของปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางในเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นผลมาจากการที่
เดือนดังกล่าวเป็ นเดือนที่มีจานวนวันน้ อยกว่าเดือนอื่น
ปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีค่อนข้ างคงที่
ตลอดปี เช่นเดียวกัน ยกเว้ นเดือนมีนาคมที่มีปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่าน
ทางสูงสุดเนื่องจากเป็ นเดือนที่ไม่มีวนั หยุด และเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม
เป็ นเดือนที่รายได้ ค่าผ่านทางลดลงและเป็ นช่วงที่ต่าที่สดุ เนื่องจาก กทพ. ยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทางในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล

3.

การบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
การบารุ งรักษาทางและโครงสร้ างทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. มี ก ารด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกั น (Preventive Maintenance) และการ
บารุ งรั กษาเชิ งแก้ ไข (Corrective Maintenance) สาหรั บทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก และโครงสร้ างทางพิเศษเพื่อให้ ทางพิเศษมีความคุ้มค่า สะดวก และเพื่อให้
ผู้ใช้ ทางมีความปลอดภัยในการใช้ บริ การทางพิเศษ โดยทัว่ ไป การบารุ งรักษาทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเชิงป้องกันนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อยืดอายุการใช้ งานของ
โครงสร้ างและอุปกรณ์ ของทางพิ เศษที่กองทุนเข้ าลงทุน ในรายได้ ครั ง้ แรก ในขณะที่การ
บารุ งรักษาเชิงแก้ ไขมักจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึ ้นบนโครงสร้ างและ
อุปกรณ์ ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยทัว่ ไป กทพ. จะจัดสรรเงิน
งบประมาณการบารุ งรักษาไว้ สาหรับงานด้ านการซ่อมแซม และ/หรื อปรับปรุ ง ซึ่งโดยทัว่ ไป
แล้ วสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ (1) โครงสร้ างทางพิเศษ เช่น สะพาน และไหล่ทาง
พื ้นผิวถนน ระบบระบายน ้า และการติดตังมาตรการด้
้
านความปลอดภัย รวมทังแนวกั
้
นเสียง
(2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษ (3) ระบบไฟฟ้ าและ (4) อาคาร (เช่นอาคารที่
อยูบ่ ริ เวณด่านเก็บค่าผ่านทาง)
กทพ. มีการดาเนินการด้ านบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตาม
รอบระยะเวลาเป็ นรายเดือน โดยมักจะทาการบารุ งรั กษาทางพิเศษในช่วงเวลาระหว่าง
22.00น. จนถึง 4.00น. เพื่อให้ มีผลกระทบต่อความคล่องตัวของปริ มาณการจราจรน้ อยที่สดุ
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ในระหว่างการบารุงรักษาทางพิเศษและโครงสร้ างทางพิเศษ กทพ. จะจัดให้ มีช่องทางเดิน รถ
อย่างน้ อย 1 ช่องเปิ ดให้ บริ การเพื่อรองรับการจราจร จึงยังไม่เคยมีทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสายทางใดที่ปิดการดาเนินการทังหมดเนื
้
่องจากการงานบารุ งรักษา
นับตังแต่
้ การเปิ ดให้ บริ การทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง
กทพ. จะดาเนินงานด้ านการบารุ งรักษาโครงสร้ างและอุปกรณ์ ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามแผนที่ระบุในงบประมาณประจาปี โดยงบประมาณสาหรับการ
บารุ งรักษาทางและโครงสร้ างทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับ ปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 1.47 ของรายได้ คา่ ผ่านทางของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. อาจดาเนินงานบารุ งรักษาโดยใช้ บุคลากรภายใน หรื อว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ โดยขึน้ อยู่กับความรุ นแรงของความเสียหายที่เกิ ดขึน้ ความซับซ้ อนหรื อ
ขอบเขตของงานบารุงรักษา ตัวอย่างงานบารุงรักษาที่มีการว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอกได้ แก่
งานปูผิวถนนใหม่ การปรับปรุ งไฟจราจรและป้ายจราจร และการติดตังก
้ าแพงกันเสียง ผู้
ให้ บริ การภายนอกเหล่านี ้ได้ รับคัดเลือกจากกระบวนการตามกฎหมายและระเบียบพัสดุว่า
ด้ วยการจัดซื อ้ จัดจ้ า งภาครั ฐที่เ กี่ ยวข้ อ งโดยมีกระทรวงการคลังและสานักงานตรวจเงิ น
แผ่นดินกากับดูแลให้ เกิ ดความโปร่ งใส และมีสานักงานอัยการสูงสุดเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษา
เกี่ยวกับสัญญาจ้ างต่าง ๆโดยผู้ให้ บริ การเหล่านี ้ต้ องตกลงตามเงื่ อนไขมาตรฐานที่ กทพ.
กาหนดเป็ นการทัว่ ไป เช่น การรับประกันผลงานเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 ปี หลังจากที่งาน
แล้ วเสร็ จ และมีคา่ ปรับในกรณีที่งานไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการให้ บริ การ
ในระหว่างปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กทพ. คาดว่าจะมีการดาเนินงาน
ด้ านการบารุงรักษาที่สาคัญหลายประการ ได้ แก่ (1) การปรับปรุ งพื ้นผิวจราจร ณ จุดทางขึน้
และทางลงบางจุด รวมทังการปรั
้
บปรุ งผิวจราจร สาหรับทางแยกต่างระดับรามอินทรา (วัช
รพล - มีนบุรี) สาหรั บทางพิเศษฉลองรัช และ (2) การซ่อมโครงสร้ างทางพิเศษ และการ
ปรับปรุงระบบระบายน ้าของทางพิเศษบูรพาวิถี
4.

ขัน้ ตอนการบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. มีแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการการจราจรและความปลอดภัย ซึ่งกาหนด
ขันตอนต่
้
าง ๆ สาหรับบุคลากรของ กทพ. ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุ (ทังที
้ ่ร้ายแรงหรื อไม่ร้ายแรง)
เพลิงไหม้ ภัยพิบตั ิ วินาศกรรม และ/หรื อการชุมนุมประท้ วง นอกจากนี ้ พนักงานของ กทพ. ที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องฝึ กซ้ อมเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นเหล่านี ้ด้ วย
โดยปกติ แ ล้ ว กทพ. บริ ห ารจัด การการจราจรและความปลอดภัย บนถนนโดยใช้ ก ลไก
ดังต่อไปนี ้ ซึง่ ในส่วนของการปฏิบตั ิงานนัน้ จะมีการดาเนินการตลอด 24 ชัว่ โมง
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(ก)

ศูนย์ ควบคุม
กทพ. มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกแต่ละสายทาง ได้ แก่ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัชซึ่งตังอยู
้ ่บนถนนประดิษฐ์
มนูธรรม และศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถีซงึ่ ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร
ที่ 4 เมื่อมีเหตุจาเป็ น เจ้ าหน้ าที่ของ กทพ.ที่ประจาอยู่ที่ศนู ย์ควบคุมทางพิเศษของ
กทพ. จะทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ ทาง
และหน่วยกู้ภยั ฉุกเฉินและตารวจจราจร

(ข)

กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดและกล้ องตรวจจับความเร็ว
มีการติดตังกล้
้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดบนทางพิเศษที่กองทุน เข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้
แรก ตลอดแนวเส้ นทาง ที่ทกุ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร การใช้ กล้ องโทรทัศน์
วงจรปิ ดทาให้ กทพ. สามารถสังเกตสภาพการจราจรทังบริ
้ เวณสายทางและหน้ า
ด่าน นอกจากนี ้ ยังมีการติดตังกล้
้ องตรวจจับความเร็ วตลอดแนวเส้ นทางของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

(ค)

การจัดการจราจรและการกู้ภยั
กทพ. มีรถที่ใช้ ในการจัดการจราจรและการกู้ภัยสาหรั บทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยทัว่ ไปรถที่ใช้ ในการจัดการจราจรและการกู้ภยั เหล่านี ้
มักจะประจาอยู่ที่อาคารด่านและจุดที่เกิ ดอุบตั ิเหตุบ่อยครั ง้ ในช่วงเวลาเร่ งด่ วน
โดยเจ้ าหน้ า ที่ ค วบคุม การจราจรของ กทพ. จะเป็ นผู้ห ยุด หรื อ บริ ห ารจัด การ
การจราจรตามความเหมาะสม

(ง)

การติดตัง้ โทรศัพท์ ฉุกเฉิน
กทพ. มีการติดตังโทรศั
้
พท์ฉกุ เฉินบน ทางพิเศษฉลองรัช และบนทางพิเศษบูรพาวิถี
โดยมีระยะห่างทุก 500 เมตร ในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุหรื อรถเสีย ผู้ใ ช้ ทางอาจสื่อสาร
กับศูนย์ควบคุมทางพิเศษของ กทพ. โดยใช้ โทรศัพท์ฉกุ เฉินได้

(จ)

ป้ายปรับเปลี่ยนข้ อความ (Variable Message Sign หรื อ "VMS")
กทพ. ได้ ติดตัง้ ป้ายปรับเปลี่ยนข้ อความตลอดแนวสายทางพิเศษบนทางพิเศษ
ฉลองรัช เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์
สาคัญต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางเปลีย่ นไปใช้ เส้ นทางอื่นในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่น
นอกจากนี ้ ยังมีการติดตังป
้ ้ ายสัญญาณจราจร (Matrix Sign) เพื่อเตือนผู้ใช้ ทางให้
ขับรถด้ วยความระมัดระวังและเพื่อแจ้ งทิศทางการจราจร
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(ฉ)

ป้ายจราจรอัจฉริยะ
กทพ. ติดตังป
้ ้ ายจราจรอัจฉริ ยะบนทางพิเศษฉลองรั ช เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ ทาง
เกี่ ย วกับ ประมาณการเวลาที่ จ ะถึ ง จุด หมายปลายทาง และระบบแสดงสภาพ
การจราจรแบบเส้ นสีเพื่อ ให้ ผ้ ูใช้ ท างทราบถึงระดับ ความหนาแน่นของปริ มาณ
การจราจร โดยสีเขียวหมายถึงการจราจรเบาบาง สีส้มหมายถึงปริ มาณการจราจร
ปานกลาง และสีแดงหมายถึงปริ มาณการจราจรหนาแน่น

(ช)

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย
กทพ. ได้ ออกระเบียบและข้ อบังคับเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทางพิเศษ เช่น
ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ ข้ อบังคับเจ้ าพนักงานจราจรในทางพิเศษ
เรื่ องการห้ ามรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายเดินรถในทางพิเศษ เป็ นต้ น

เมื่อมีรายงานว่าเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก กทพ. จะ
ดาเนินการในทันทีเพื่อตอบสนองต่ออุบตั ิเหตุดงั กล่าว โดย กทพ. จะพยายามดาเนินการ
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาทีนบั แต่ได้ รับรายงานอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษ
ฉลองรัช และภายใน 20 นาทีนบั แต่ได้ รับรายงานอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษบูรพาวิถี นอกจากนี ้
กทพ. ยังได้ กาหนดให้ มีตวั ชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงานซึ่งกาหนดให้ กทพ. จะต้ องใช้ เวลาในการ
เคลื่อนย้ ายรถที่เกิดอุบตั ิเหตุออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อมิให้ มีการขีดขวางการจราจรบนทาง
พิเศษของ กทพ. ให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาโดยเฉลีย่ ไม่เกิน 21 นาทีนบั จากได้ รับรายงาน
ว่าเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อมิให้ การจราจรหยุดชะงัก ทังนี
้ ้ ไม่รวมกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง เช่น
อุบัติ เหตุที่มี ผ้ ูเ สียชี วิต หรื อกรณี ที่ เกิ ดอัค คีภัยซึ่ง กทพ. ต้ องมี การประสานงานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นก่อนที่จะเคลือ่ นย้ ายรถออกจากจุดเกิดเหตุได้
นับตังแต่
้ การเปิ ดให้ บริ การทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง ยังไม่
เคยมีทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสายทางใดที่ปิดการดาเนินการทังหมด
้
เนื่องจากความเสียหายจากอุบตั ิเหตุ น ้าท่วม หรื อการนัดหยุดงาน เหตุการณ์ น ้าท่วมในปี
2554 ในกรุงเทพมหานครส่งผลให้ เกิดปั ญหาการจราจรหยุดชะงักบางส่วน ทังนี
้ ้ เนื่องจากมี
น ้าท่วมบริ เวณถนนและพื ้นที่ดา่ นเก็บค่าผ่านทางใกล้ กบั จุดทางเข้ าและทางออกบางจุด โดย
ในระหว่างที่มีเหตุการณ์น ้าท่วมในกรุงเทพมหานครในปี 2554 ดังกล่าว กทพ. ได้ สารวจด่าน
เก็บค่าผ่านทางซึง่ มีความเสีย่ งที่จะถูกน ้าท่วม และก่อสร้ างกาแพงป้องกันน ้าท่วมและเครื่ อง
สูบน ้าบริ เวณเครื่ องผลิตไฟฟ้ าสารองเพื่อป้องกันมิให้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ จัดเก็บค่า
ผ่านทางถูกน ้าท่วม
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การได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของทางพิ
ั้
เศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนันเป็
้ นที่ดินที่ กทพ. เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ หรื อเป็ นทางสาธารณะ หรื อเป็ นที่ดินที่หน่วยงานราชการอื่นเป็ นเจ้ าของ
(เช่น ทล.) ซึง่ กทพ. ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่ หากมีการขยายทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก กทพ. อาจจะต้ องได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในที่ดินเพิ่มเติม สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับโครงการในอนาคตของ กทพ. โปรดพิจารณาหัวข้ อ 3.3.5 "โครงการในอนาคต"
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในที่ดินของ กทพ. สาหรับทางพิเศษของ กทพ. โปรดพิจารณาหัวข้ อ 3.4 "สรุ ปสาระสาคัญ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการของ กทพ. ในประเทศไทย" นอกจากนี ้
โปรดพิจารณาหัวข้ อ 6.2.4"ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจจากัดการเติบโตของปริ มาณการจราจร"

6.

การประกันภัยสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. จะต้ องยินยอมให้ กองทุนดาเนินการจัดให้ มี
การประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับของกองทุน และ กทพ. จะต้ องให้ ความ
ช่วยเหลือกองทุนตามสมควรในการดาเนินการดังกล่าวตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ ตามที่
กองทุนร้ องขอ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้
พิจารณากาหนดขอบเขต เงื่อนไข และวงเงินประกันภัย ทังนี
้ ้ ในการจัดทาการประกันภัย
รวมถึงการประกันภัยต่อไปนี ้ (1) ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial
All Risks Insurance) ตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ โดย กทพ. เป็ นผู้เอาประกันภัย และมี
กองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วม และเป็ นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว (2) ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รั บ
ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
สาหรั บรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับการประกัน ภัย ของ กทพ. โปรดพิจ ารณาหัว ข้ อ 3.3.6 "การ
ประกันภัย"

7.

สิ่งแวดล้ อม
กทพ. ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับใบอนุญาตใดในการดาเนินการสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครั ง้ แรก อย่างไรก็ ตาม กทพ. อยู่ภายใต้ บังคับ แห่งกฎหมายและข้ อบังคับด้ า น
สิ่งแวดล้ อมหลายประการ ได้ แก่ หลักเกณฑ์ในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมฯ
ส าหรั บ โครงการทางพิ เ ศษสายใหม่ นอกจากนี ้ กทพ. ยั ง ต้ องปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเกี่ ยวกับ (1) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่ว ไป (2) มาตรฐานระดับ เสีย ง และ (3) มาตรฐานความสั่น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร รวมทังประกาศคณะกรรมการแรงงานรั
้
ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในเรื่ องเกี่ยวกับ
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน นอกจากนี ้ กทพ. เชื่อว่า กทพ. ได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องทังหมดซึ
้
ง่ ใช้ บงั คับก่อนการก่อสร้ างทางพิเศษของ
แต่ละสายทาง และกฎระเบียบสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมดที่ใช้ บงั คับกับ กทพ. ในปั จจุบัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.4 "สรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการกากับดูแลกิจการของ กทพ. ในประเทศไทย" ในเอกสารฉบับนี ้
กทพ. ได้ รั บ ใบรั บ รอง ISO 14001:1996 ครั ง้ แรกสาหรั บ ทางพิ เ ศษฉลองรั ช เมื่ อ วัน ที่ 8
มีนาคม 2543 มาตรฐานระบบ ISO 14001 ระบุข้อกาหนดสาหรับบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม
ซึง่ องค์กรสามารถใช้ เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานทางด้ านสิง่ แวดล้ อม ปั จจุบนั กทพ. ได้ รับ
การรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 14001:2015 สาหรับทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ
บูรพาวิถี โดยการรับรองดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2560 จนถึงวันที่ 27
มิถนุ ายน 2563
8.

ทางเลือกในการเดินทาง
การเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ นอกจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแล้ ว
ผู้ใช้ ทางยังมีทางเลือกอื่นในการเดินทาง เช่น ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางอื่น ๆ หรื อการ
เดินทางรูปแบบอื่น เนื่องจากพื ้นที่ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลมีความหนาแน่น ถนน
เส้ นใหม่ หรื อถนนที่อาจเป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ใู ช้ ทางอาจดึงปริ มาณการจราจรจากทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก นอกจากนี ้ ผู้ใช้ ทางยังอาจเลือกที่จะใช้ ทางที่ไม่มีการ
จัดเก็ บค่าผ่านทางแทนที่จะใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกเพียงเพราะ
ความเคยชิน หรื อเพื่อประหยัดค่าใช้ จ่าย เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา - บาง
ปะกง) นันมี
้ เส้ นทางคูข่ นานไปกับทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนที่จะสร้ างขึ ้นเพิ่มเติม ตลอดจนทาง
ที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางซึง่ รวมถึง ทางหลวงพิเศษและทางพิเศษซึง่ มีแผนที่จะก่อสร้ าง หรื อ
ที่จะเสนอให้ มีการก่อสร้ างนันก็
้ อาจดึงปริ มาณการจราจรจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกได้ เช่นกัน
นอกจากนี ้ การที่มีระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ ้น เช่น ระบบรถไฟฟ้ าบีทีเอส ระบบ
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน ตลอดจนระบบรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน และเส้ นทางรถประจาทางใน
เมืองยังทาให้ ผ้ โู ดยสารมีทางเลือกในการเดินทาง และทาให้ ลดการใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ อย่างไรก็ตาม กทพ. เชื่อว่าวิธีการเดินทางที่เป็ นทางเลือกนันจะไม่
้
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรกเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ บริ การที่ แตกต่างกัน เช่น ผู้ใช้ ทางมีอิสระในการ
ตัดสินใจว่าจะใช้ เส้ นทางใดเพื่อเดินทางไปถึงจุดหมายเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเดินทางในแต่
ละรูปแบบ
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ลักษณะอุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทาง
ข้ อมูลและเนื ้อหาทังหมดในเอกสารส่
้
วนนี ้ (ทังที
้ ่เป็ นข้ อเท็จจริ ง การประเมิน และการประมาณการ) รวมถึงข้ อมูล
ที่เกี่ยวกับอุปสงค์ ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร จานวนรถยนต์ จานวนเที่ยว และส่วนแบ่ง
การตลาดนันรวบรวมมาจากแหล่
้
งข้ อมูลที่เปิ ดเผยโดยภาคเอกชน และแหล่งข้ อมูลสาธารณะ (ได้ แก่เอกสารของ
หน่วยงานราชการ และจากแหล่งข้ อมูลภาคอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก) ซึง่ จัดทาโดยบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง
เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน) ("ทีม คอนซัลติง้ ") ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจที่ปรึ กษาด้ าน
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้ อมแบบครบวงจรตังแต่
้ การศึกษา ออกแบบ จัดทารายงาน บริ หารโครงการและควบคุม
งานก่ อ สร้ าง รวมถึ ง การจั ด ท ารายงานประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ ในการให้ คาปรึ กษาด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ข้ อมูลซึ่ง
ปรากฏในเอกสารส่วนนี ้เป็ นข้ อมูลที่นามาจากทีม คอนซัลติ ้งซึ่งเป็ นกลุม่ ผู้ วิเคราะห์ด้านธุรกิจและให้ คาปรึ กษา
อิสระ โดยข้ อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ การประเมิน การคาดหมาย และการประมาณการนันเป็
้ นของทีม คอนซัลติ ้ง
กองทุนได้ วา่ จ้ างทีม คอนซัลติ ้งให้ จดั ทารายงานการประเมินอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของทางที่มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทางของประเทศไทย และเพื่อใช้ รายงานดังกล่าวในการจัดทาข้ อมูลในเอกสารส่วนนี ้ ซึ่งกองทุนได้
ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการคัดย่อและนาข้ อมูลดังกล่าวมานาเสนออีกครัง้ และแม้ ว่ากองทุน จะได้
พิจารณาแล้ วและเชื่อว่าทีม คอนซัลติ ้งได้ ใช้ แหล่งข้ อมูลที่เหมาะสมในการจัดทาข้ อมูล ซึ่งรวมถึ งข้ อเท็จจริ ง
ความเชื่อ การประเมิน การคาดหมาย และการประมาณการดังกล่าว แต่กองทุน บริ ษัทจัดการ กทพ. ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนร่ วม และที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อที่ปรึ กษาใด ๆ ของกองทุนมิได้ ทาการตรวจสอบ
อย่างเป็ นอิสระว่าข้ อมูล ซึ่งรวมถึงข้ อเท็จจริ ง ความเชื่อ การประเมิน การคาดหมาย และการประมาณการ
ดังกล่าวนัน้ ถูกต้ องหรื อไม่ และไม่รับรองความถูกต้ องหรื อครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับ
บางประเทศหรื อผู้ให้ บริ การในอุตสาหกรรมบางรายอาจมีข้อจากัดหรื อไม่เป็ นข้ อมูลล่าสุด และอาจไม่ได้ รับการ
ยื น ยัน อย่ า งเป็ นทางการจากผู้ใ ห้ บ ริ ก ารในอุต สาหกรรม รั ฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในกรณี นี จ้ ึ ง
จาเป็ นต้ องทาการประเมินโดยอาศัยข้ อมูลดังกล่าว เช่นเดียวกันกับข้ อมูลทุติยภูมิ ผู้ลงทุนจึงไม่ควรอาศัยข้ อมูล
ดังกล่าวโดยปราศจากความความระมัดระวัง นอกจากนี ้ ข้ อมูลตัวเลขบางส่วนที่ปรากฏในเอกสารส่วนนี ้เป็ นตัว
เลขที่มีการปั ดเศษทศนิยมแล้ ว
เนื ้อหาในเอกสารส่วนนี ้ประกอบด้ วยการคาดการณ์ และการประเมินเหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking)
อื่น ๆ ซึ่งจัดทาขึ ้นบนสมมติฐานและการประเมินต่าง ๆ จึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่
สมมติฐานและการประเมิ นที่ใช้ อ้างอิงอาจคลาดเคลื่อน หรื อมีความเป็ นไปได้ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เป็ นไปตามพัฒนาการของสถานการณ์ และสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม สภาพตลาด
กฎหมาย รัฐบาล และสภาพการณ์ของกฏระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการกระทาหรื องดเว้ นกระทาการของบุคคล
อื่น ๆ สมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเกี่ยวข้ องกับการตัดสินในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง สภาพ
เศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในอนาคต ตลอดจนการตัดสินใจของรัฐบาลและภาคธุรกิจในอนาคต ซึ่งการ
คาดการณ์หรื อการกาหนดสมมติฐานทังหมดที
้
่กล่าวมาได้ อย่างถูกต้ องเป็ นเรื่ องที่ยากหรื ออาจไม่อยู่ในวิสยั ที่จะ
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กระทาได้ สิ่งที่เกิดขึ ้นจริ งและเหตุการณ์ในอนาคตอาจมีความแตกต่างจากการประมาณการ สมมติฐาน และ
การประเมินดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ ผู้ลงทุนจึงไม่ควรอาศัยข้ อมูลดังกล่าวหรื อเอกสารที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เอกสารของทางราชการ หรื อเอกสารซึ่งมีแหล่งที่มาจากภาคอุตสาหกรรม หรื อข้ อมูลจากบุคคลอื่น ๆ เพื่อใช้ ใน
การคาดการณ์ผลประกอบการหรื อแนวโน้ มของอุตสาหกรรมในอนาคตโดยปราศจากความระมัดระวัง
3.2.1. ภาพรวม
1.

เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย
จากข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ("สศช.")
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย (Gross Domestic Product) ("GDP") เพิ่มขึ ้น
ที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 3.2 นับตังแต่
้ ปี 2551 ถึง 2560 และ GDP ของปี 2560
เพิ่มขึ ้นที่ร้อยละ 3.9 จากปี 2559
ทีม คอนซัลติ ้งคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรั ฐบาลไทย โดยเฉพาะการลงทุนใน
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ จะยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในการเติบโตของ GDP
ของประเทศไทย โดยรัฐบาลได้ จดั สรรเงินงบประมาณกว่า 1.9 ล้ านล้ านบาทเพื่อลงทุนใน
โครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการคมนาคมในอนาคตจนถึงปี 2565 ถึงแม้ ว่าการลงทุน
ภาครัฐคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 6.2 ของ GDP ของประเทศไทยในปี 2560 แต่คาดว่าการลงทุน
ภาครั ฐ ที่ เ พิ่ ม ขึน้ จะส่ง ผลทวี คูณ (Multiplier Effect) ต่อ การลงทุน และการบริ โภคของ
ภาคเอกชน ผลทวีคูณดังกล่าวหมายถึงการเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวมซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้
จ่ายที่เพิ่มขึ ้นสูงจากปั จจัยภายนอก นอกจากนี ้ คาดว่าการท่อ งเที่ยวก็จะส่งผลในทางบวก
อย่างมีนยั สาคัญต่อ GDP เนื่องมาจากการฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากที่เคยลดลง
ชัว่ คราวเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล GDP ของประเทศไทยในปี ที่ระบุไว้

GDP
GDP
(ล้ านบาท)
อัตราการเติบโต
ของ GDP
(ร้ อยละต่ อปี )

2551
7,710,356

2552
7,657,098

2553
8,232,421

2554
8,301,570

2555
8,902,835

2556
9,142,088

2557
9,232,084

2558
9,510,909

2559
9,823,122

2560
10,207,489

1.7

-0.7

7.5

0.8

7.2

2.7

1.0

3.0

3.3

3.9

ทีม่ า : GDP แบบปริ มาณลูกโซ่ (ปี อ้างอิ ง 2545), สศช.
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) และฉบับ ที่ 13
(2565 - 2569) ทีม คอนซัลติ ้งคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศไทยจะเติบโตขึ ้นที่อตั ราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปี ในช่วงร้ อยละ 3.3 ถึงร้ อยละ 4.3 ในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า (ตัง้ แต่ปี 2561 2565) โดยในกรณีพื ้นฐานที่มีการคาดการณ์อย่างระมัดระวัง (Base Conservative Case)
คาดว่า GDP จะเติบโตขึ ้นในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 3.3 ในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า (ตังแต่
้ ปี 2561 - 2565)

132

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล GDP และอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยในปี ที่ระบุไว้
2561p

GDP

2562p

2563p

2564p

2565p

10,525,646 10,872,993 11,231,801 11,602,451 11,985,332

GDP (ล้ านบาท)

3.3

อัตราการเติบโตของ GDP (ร้ อยละต่ อปี )

3.3

3.3

3.3

3.3

หมายเหตุ: p = ข้อมูลประมาณการ
ทีม่ า: ทีม คอนซัลติ้ ง
ดัชนีราคาผู้บริ โภค (Consumer Price Index) ("CPI") ของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการ
เติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 1.5 นับตังแต่
้ ปี 2551 จนถึงปี 2560 อย่างไรก็ตาม CPI ของปี 2560
เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 0.7 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาสินค้ าโภค
ภัณ ฑ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง น า้ มัน ดิ บ จากข้ อมู ล ของกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(International Monetary Fund : IMF) คาดว่า CPI ของประเทศไทยในปี 2561 จะเพิ่มขึ ้น
ในช่วงประมาณร้ อยละ 0.7 - 1.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบในเชิงบวกจากการ
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมจะฟื น้ ตัวซึง่ เป็ นผลมาจากราคาน ้ามันที่ลดลง
และจากข้ อได้ เปรี ยบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงอัตรา CPI ของประเทศไทยในปี ที่ระบุไว้
CPI
CPI (ปี 2558 เป็ นปี ในการอ้ างอิงซึง่
เท่ากับ 100)
อัตราการเติบโตของ CPI (ร้ อยละต่อปี )

2551

2557

2558

2559

88.49 87.74 90.63 94.08 96.91 99.03 100.91

100

100.19 100.85

5.5

2552

-0.8

2553

3.3

2554

3.8

2555

3.0

2556

2.2

1.9

-0.9

0.2

2560

0.7

ทีม่ า: สานักดัชนีเศรษฐกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
2.

พืน้ ที่ท่ ที าการศึกษา
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกครอบคลุมพื ้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้ วย 4 จังหวัดได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี อีกทังผู
้ ้ ใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถีสามารถเดินทางต่อไปยัง
จังหวัดระยองซึง่ อยูใ่ นการดาเนินการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ อีกด้ วย ทัง้ 5
จังหวัดนี ้เรี ยกรวมกันว่า "พื ้นที่ที่ ทาการศึกษา" โดยกรุ งเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นจุดหมายหลักทางธุรกิจ ในขณะที่จงั หวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วและมี พื น้ ที่ อุต สาหกรรมที่ ส าคัญ ระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึง่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และโครงการ
ภายใต้ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็ นโครงการที่ได้ รับประโยชน์จากการที่
กระบวนการอนุมตั ิตา่ ง ๆ ของทางราชการใช้ ระยะเวลาน้ อยลง ทังนี
้ ้ คาดว่าการที่การพัฒนา
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ รับความสนใจเพิ่มมากขึ ้นนันจะท
้
าให้ มีการพัฒนาด้ าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื ้นที่ที่ทาการศึกษา ด้ วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี ้ ทีม คอนซัลติ ้งคาด
ว่าพื ้นที่ที่ทาการศึกษาจะได้ รับประโยชน์จากการที่ผ้ ใู ช้ ทางหรื อยานพาหนะที่ใช้ ขนส่งสินค้ า
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก
(ก)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product) ("GPP") คือ ตัวชี ้วัด
ทางเศรษฐกิจรายจังหวัดที่ สศช. เผยแพร่ ควบคู่กบั GDP พื ้นที่ที่ทาการศึกษานี ้มี
GPP รวมกันประมาณ 5.4 ล้ านล้ านบาทในปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 55 ของ GDP
รวมของประเทศไทย ในกลุม่ 5 จังหวัดในพื ้นที่ที่ทาการศึกษานี ้ กรุงเทพมหานคร มี
GPP สูงสุด โดยคิดเป็ นร้ อยละ 34 ของ GDP ของประเทศไทยในปี 2559 รองลงมา
คือจังหวัดสมุทรปราการ (ร้ อยละ 6 ของ GDP ของประเทศไทย) จังหวัดชลบุรี (ร้ อย
ละ 6 ของ GDP ของประเทศไทย) จังหวัดระยอง (ร้ อยละ 5 ของ GDP ของประเทศ
ไทย) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ร้ อยละ 3 ของ GDP ของประเทศไทย) นับตังแต่
้ ปี
2554 จนถึงปี 2559 GPP รวมของพื ้นที่ที่ทาการศึกษามีการเติบโตคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 4.37 โดย GPP ของกรุ งเทพมหานครเติบโตขึ ้นโดยมีอตั รา
การเติบโตเฉลีย่ ต่อปี สูงสุดคือร้ อยละ 5.12 รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทรา (ร้ อยละ
4.65) จังหวัด ชลบุรี (ร้ อยละ 3.68) จัง หวัดระยอง (ร้ อยละ 3.00) และจังหวัด
สมุทรปราการ (ร้ อยละ 1.82) การเติบโตของ GPP ในกรุ งเทพมหานคร จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยองมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของ
ภาคการค้ าและบริ การ โดยเฉพาะการเป็ นตัวกลางทางการเงิน การขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้ า และการคมนาคม การเติบโตของ GPP ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีสาเหตุ
หลักมาจากการเติบโตของภาคการผลิต โดยทัว่ ไปคาดว่าแนวโน้ มการเจริ ญเติบโต
ในอนาคตของทังห้
้ าจังหวัดจะสอดคล้ องกับการเติบโตของประเทศไทยโดยรวม

ตารางดังต่อไปนี ้แสดง GPP ในพื ้นที่ที่ทาการศึกษาในปี ที่ระบุไว้

2554

2555

2556

2557

2558

2559

พืน้ ที่ท่ที าการศึกษา
-กรุงเทพมหานคร
-สมุทรปราการ
-ชลบุรี

4,371,013
2,734,763
497,416
486,096

4,718,164
2,925,115
573,357
473,639

4,888,120
3,108,355
537,685
499,134

4,997,476
3,216,414
532,533
515,847

5,200,825
3,374,294
545,311
538,863

5,413,796
3,510,756
544,325
582,255

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่ อปี (ร้ อยละ)
2554 - 2559
4.37
5.12
1.82
3.68

-ฉะเชิงเทรา
- ระยอง

205,867
446,870

270,485
475,569

252,167
490,779

249,213
483,470

241,832
500,525

258,398
518,063

4.65
3.00

GPP (ล้ านบาท)
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GPP แบบปริ มาณลูกโซ่ หมายถึง วิ ธีการคานวณ GPP โดยใช้ฐานราคาคงที ่
GPP แบบปริ มาณลูกโซ่ (ปี อ้างอิ ง 2545) (ข้อมูลล่าสุด), สศช.
(ข)

การเติบโตและการกระจายตัวของประชากร
ตามข้ อมูลสามะโนประชากรของปี 2560 ของสานักบริ หารการทะเบียน ในปี 2560
มีประชากรที่ขึ ้นทะเบียนในประเทศไทย 66.2 ล้ านคน และในที่พื ้นที่ที่ทาการศึกษา
9.9 ล้ านคน ประชากรในพื น้ ที่ ที่ ท าการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ก ระจุ ก ตั ว อยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร (5.7 ล้ านคน) รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี (1.5 ล้ านคน) จังหวัด
สมุทรปราการ (1.3 ล้ านคน) จังหวัดระยอง (0.7 ล้ านคน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา
(0.7 ล้ านคน)
ในปี 2560 ประชากรในพื ้นที่ที่ทาการศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของประชากรรวม
ของประเทศไทย โดยร้ อยละ 57 อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ร้ อยละ 15 อาศัยอยู่
ในจังหวัดชลบุรี ร้ อยละ 13 อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ ร้ อยละ 7 อาศัยอยู่ใน
จังหวัดระยอง และอีกร้ อยละ 7 อาศัยอยูใ่ นจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนประชากรใน
กรุ งเทพมหานครค่อนข้ างคงที่นับตังแต่
้ ปี 2554 จนถึงปี 2560 ส่วนประชากรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยองมีจานวนเพิ่มขึ ้นโดยคิด
เป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี น้ อยกว่าร้ อยละ 2.0 ในขณะที่ประชากรในจังหวัด
ชลบุรีมีจานวนเพิ่มขึ ้นโดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 2.0 ระหว่างช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน
ประชากรรวมในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 0.5 และ
ประชากรรวมในพื ้นที่ที่ทาการศึกษาเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 0.7
นับตังแต่
้ ปี 2554 จนถึงปี 2560 จังหวัดชลบุรีมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี สูงสุด
(ร้ อยละ 2.0) รองลงมาคือจังหวัดระยอง (ร้ อยละ 1.8) จังหวัดสมุทรปราการ (ร้ อย
ละ 1.4) จังหวัด ฉะเชิ งเทรา (ร้ อยละ 0.7) และ กรุ งเทพมหานคร (ร้ อยละ 0.0)
จังหวัดชลบุรีได้ รับประโยชน์ จากการเป็ นจุดหมายของนักท่องเที่ยว และมีนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในพื ้นที่หลักที่ได้ รับประโยชน์จากการ
พัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวันออกซึ่งเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษที่ได้ รับ สิท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี และโครงการภายใต้ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เป็ นโครงการที่ได้ รับประโยชน์จากการที่กระบวนการอนุมตั ิต่าง ๆ ของทางราชการ
ใช้ ระยะเวลาน้ อยลง ทังนี
้ ้ คาดว่าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะ
ส่งผลให้ มีนกั ลงทุนต่างชาติเข้ ามาลงทุนและมีแรงงานย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาในพื ้นที่
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรใน
อนาคต
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงการเติบโตและการกระจายตัวของประชากรในประเทศไทย
ในปี ที่ระบุไว้
อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่ อปี (ร้ อยละ)
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2554 - 2560
64,076,033 64,456,695 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503
0.5
จานวนประชากร (คน)

ประเทศไทย
พื ้นที่ที่
ทาการศึกษา
-กรุงเทพมหานคร
-สมุทรปราการ
-ชลบุรี

9,533,828

9,595,860

9,662,000

9,745,110

9,820,659

9,867,870 9,923,431

0.7

5,674,843
1,203,223
1,338,656

5,673,560
1,223,302
1,364,002

5,686,252
1,233,948
1,390,354

5,692,284
1,261,530
1,421,425

5,696,409
1,279,310
1,455,039

5,686,646 5,682,415
1,293,553 1,310,766
1,483,049 1,509,125

0.0
1.4
2.0

-ฉะเชิงเทรา

679,370

685,721

690,226

695,478

700,902

704,399

709,889

0.7

- ระยอง

637,736

649,275

661,220

674,393

688,999

700,223

711,236

1.8

ทีม่ า: สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(ค)

ความหนาแน่นของประชากร
ตามข้ อมูลสามะโนประชากรของปี 2560 ของสานักบริ หารการทะเบียน ในปี 2560
ความหนาแน่นของประชากรของประเทศไทยอยูท่ ี่ 129 คนต่อตารางกิโลเมตร พื ้นที่
ที่ทาการศึกษามีค วามหนาแน่นของประชากรสูงกว่ามากโดยอยู่ที่ 627 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร กรุ งเทพมหานครมีความหนาแน่นของประชากรสูงสุด (3,631 คน
ต่อ ตารางกิ โลเมตร) รองลงมาคื อ จัง หวัด สมุท รปราการ (1,306 คนต่อ ตาราง
กิโลเมตร) จังหวัดชลบุรี (346 คนต่อตารางกิโลเมตร) จังหวัดระยอง (200 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (133 คนต่อตารางกิโลเมตร)

ตารางดังต่อไปนี ้แสดงความหนาแน่นของประชากรในประเทศไทยในปี ที่ระบุไว้

ตาราง
กิโลเมตร

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ประเทศไทย
พืน้ ที่ท่ ี
ทาการศึกษา

513,115

125

126

126

127

128

128

129

อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
ต่ อปี
(ร้ อยละ)
2554 - 2560
0.5

15,835

602

606

610

615

620

623

627

0.7

-กรุงเทพมหานคร

1,565

3,626

3,625

3,633

3,637

3,640

3,634

3,631

0.0

-สมุทรปราการ

1,004

1,198

1,218

1,229

1,257

1,274

1,288

1,306

1.4

-ชลบุรี

4,363

307

313

319

326

333

340

346

2.0

-ฉะเชิงเทรา

5,351

127

128

129

130

131

132

133

0.7

- ระยอง

3,552

180

183

186

190

194

197

200

1.8

ความหนาแน่ นของประชากร (คนต่ อตารางกิโลเมตร)
พืน้ ที่
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ทีม่ า: สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(ง)

การกระจายตัวของประชากรในเมืองและชนบท
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย นิยามคาว่า "ประชากรในเมือง" ว่า
หมายถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ส่ว นประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลจัดอยูใ่ นประเภท "ประชากรในชนบท" โดยทัว่ ไป ประชากรในเมืองมีความ
ต้ องการบริ การคมนาคมสูงกว่า โดยเฉพาะความต้ องการใช้ ทางที่มีการจัดเก็บค่า
ผ่านทาง
ในปี 2560 ประเทศไทยมี สัด ส่ว นประชากรในเมื อ งที่ ร้ อยละ 34 และสัด ส่ว น
ประชากรในชนบทที่ ร้ อยละ 66 อย่า งไรก็ ต าม ในพื น้ ที่ ที่ ท าการศึก ษามี อัต รา
ประชากรในเมื อ งคิ ด เป็ นร้ อยละ 80 ในปี 2560 เนื่ อ งจากประชากรใน
กรุ งเทพมหานครถือว่าเป็ นประชากรในเมืองทังหมดและเป็
้
นสัดส่วนที่สาคัญของ
ประชากรในเมืองในพื ้นที่ที่ทาการศึกษา

(จ)

การจ้ างงานและรายได้ ที่ใช้ จ่ายได้
ในปี 2560 จ านวนผู้มี ง านท าในประเทศไทยคื อ 37.4 ล้ า นคน และในพื น้ ที่ ที่
ท าการศึ ก ษาคื อ 8.6 ล้ านคน ผู้ มี ง านท าเกื อ บ 5.2 ล้ านคนอาศั ย อยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร รองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการ (1.3 ล้ านคน) จังหวัดชลบุรี
(1.0 ล้ านคน) จังหวัดระยอง (0.5 ล้ านคน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (0.4 ล้ านคน)
ในขณะที่ จ านวนผู้มี ง านท าในประเทศไทยลดลงที่ อัต ราเฉลี่ย ต่อ ปี ร้ อยละ 0.5
นับตังแต่
้ ปี 2554 จนถึงปี 2560 จานวนผู้มีงานทาในพื ้นที่ที่ทาการศึกษาเพิ่มขึ ้นที่
อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อ ปี ร้ อยละ 5.9 ต่ อ ปี ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น จั ง หวั ด
สมุทรปราการมีอตั ราการเติบโตสูงสุด (ร้ อยละ 9.7) รองลงมาคือจังหวัดระยอง
(ร้ อยละ 7.4) จังหวัดชลบุรี (ร้ อยละ 6.7) กรุ ง เทพมหานคร (ร้ อยละ 5.2) และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ร้ อยละ 1.1)
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงจานวนผู้มีงานทาในประเทศไทยและในพื ้นที่ที่ทาการศึกษา
รวมทังอั
้ ตราการเติบโตที่เกี่ยวข้ องในปี ที่ระบุไว้

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

38,480,308

38,932,751

38,852,507

38,088,522

38,016,169

37,692,651

37,369,456

อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
ต่ อปี
(ร้ อยละ)
2554 - 2560
-0.5

6,101,997

6,166,757

6,141,619

8,503,732

8,593,656

8,541,998

8,595,592

5.9

จานวนผู้มีงานทา (คน)
พืน้ ที่

ประเทศไทย
พืน้ ที่ท่ ี
ทาการศึกษา
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อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
ต่ อปี
(ร้ อยละ)
2554 - 2560
5.2
9.7
6.7
1.1
7.4

จานวนผู้มีงานทา (คน)
พืน้ ที่

- กรุ งเทพมหานคร
- สมุทรปราการ
- ชลบุรี
- ฉะเชิงเทรา
- ระยอง

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

3,865,477
772,782
704,247
402,356
357,135

3,894,337
760,346
723,499
414,988
373,587

3,877,207
787,473
700,699
405,086
371,154

5,240,581
1,280,133
1,016,925
427,671
538,423

5,298,095
1,290,835
1,038,503
425,127
541,096

5,221,451
1,319,945
1,033,922
429,878
536,802

5,232,215
1,344,067
1,039,580
430,563
549,166

ทีม่ า: สานักงานสถิ ติแห่งชาติ กระทรวงดิ จิทลั เพือ่ เศรษฐกิ จและสังคม
(ฉ)

รายได้ ของครัวเรื อน
ในปี 2560 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรื อนในประเทศไทยเท่ากับ 26,946 บาท
และในพื น้ ที่ ที่ ท าการศึก ษาเท่า กับ 31,189 บาท กรุ ง เทพมหานครมี รายได้ ต่อ
ครัวเรื อนเฉลีย่ สูงสุด คือ 45,707 บาท รองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการ (28,712
บาท) จังหวัดระยอง (27,798 บาท) จัง หวัด ชลบุรี (27,665 บาท) และจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา (26,062 บาท) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนต่อครัวเรื อนในประเทศไทยเพิ่มขึ ้น
ที่อตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 2.5 นับตังแต่
้ ปี 2554 จนถึงปี 2560 และรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือนต่อครัวเรื อนในพื ้นที่ที่ทาการศึกษาเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อ
ปี ร้ อยละ 1.73 ในช่วงเวลาเดียวกัน จังหวัดระยองมีอตั ราการเติบโตสูงสุด (ร้ อยละ
4.03) รองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการ (ร้ อยละ 3.18) จังหวัดชลบุรี (ร้ อยละ
3.12) จังหวัดฉะเชิงเทรา (ร้ อยละ 2.08) และกรุ งเทพมหานคร (ซึ่งรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อครัวเรื อนลดลงที่อตั ราเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 1.14 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะครอบครั วจากครอบครั วขยายเป็ นครอบครั วเดี่ยวซึ่ง ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ เฉลีย่ ต่อครัวเรื อน)
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายได้ ต่อเดือนต่อครัวเรื อนในประเทศไทยและในพื ้นที่ที่
ทาการศึกษา รวมทังอั
้ ตราการเติบโตที่เกี่ยวข้ องในปี ที่ระบุไว้

2554

2556

2558

2560

ประเทศไทย

23,236

25,194

26,915

26,946

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่ อปี
(ร้ อยละ)
2554 - 2560
2.50

พื ้นที่ที่ทาการศึกษา
-กรุงเทพมหานคร

28,143
48,951

34,416
49,191

31,231
45,572

31,189
45,707

1.73
-1.14

-สมุทรปราการ
-ชลบุรี

23,798
23,007

29,575
28,367

25,457
27,257

28,712
27,665

3.18
3.12

-ฉะเชิงเทรา
- ระยอง

23,031
21,929

34,548
30,401

27,555
30,315

26,062
27,798

2.08
4.03

รายได้ ต่อเดือนของครัวเรือน (บาท)
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หมายเหตุ: สานักงานสถิ ติแห่งชาติ ทาการสารวจทุกรอบระยะเวลา 2 ปี
ทีม่ า: การสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรื อน สานักงานสถิ ติแห่งชาติ กระทรวงดิ จิทลั เพือ่ เศรษฐกิ จและสังคม
(ช)

เศรษฐกิจมหภาคและปริ มาณการจราจร
ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางมีบทบาทหลักสองประการต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย กล่าวคือ การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้ า การขนส่งผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้ านันส่
้ วนใหญ่ถกู ขับเคลื่อนโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากร
การเติบโตทางเศรษฐกิจทาให้ การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเพิ่มขึ ้น
โดย สศช. ประเมินว่า ในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ านี ้ GDP ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ ้นที่
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 3.3 และจานวนประชากรของประเทศไทยจะ
เพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 0.5 การพัฒนาพื ้นที่เป็ นเขตเมืองส่งผล
ให้ ประชากรอาศัยใกล้ กบั พื ้นที่ศนู ย์กลางทางเศรษฐกิจและเดินทางไปหรื อกลับจาก
ที่พกั อาศัยมากขึ ้น นอกจากนี ้ การที่รายได้ ต่อครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ การใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคลซึง่ รวมถึงการครอบครองยานพาหนะเพิ่มขึ ้น
ภายในพืน้ ที่เมือง เช่น กรุ งเทพมหานคร โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการคมนาคมมี
แนวโน้ มที่จะมีโครงข่ายที่มีความซับซ้ อนมากกว่าในพื ้นที่ชนบท การเดินทางภายใน
พื ้นที่เมืองจากย่านธุรกิจไปยังย่านที่พกั อาศัย และจากย่านที่พกั อาศัยไปยังย่าน
ธุรกิจนัน้ การใช้ ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางจะมีความสะดวกสบายและรวดเร็ ว
กว่าการใช้ โครงข่ายทางที่ ไม่มี การจัด เก็ บ ค่า ผ่านทาง เนื่ องจากทางที่ไม่มี ก าร
จัดเก็บค่าผ่านทางมีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก
ทางพิเศษฉลองรัชเชื่อมต่อพื ้นที่ชานเมืองทางด้ านเหนือของกรุ งเทพมหานครกับ
พื ้นที่เมืองชัน้ ในของกรุ งเทพมหานคร เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการด้ านการ
คมนาคมภายในเมือง พื ้นที่ชานเมืองทางด้ านเหนือของกรุ งเทพมหานครเป็ นหนึ่ ง
ในพืน้ ที่ อยู่อ าศัยที่ น่าสนใจที่ สุด สาหรั บ ผู้ที่ต้ อ งการย้ ายออกจากในกลางเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีที่ดินรองรับและราคาของที่ดินที่สามารถเข้ าถึงได้ อีกทัง้
ผู้ อยู่ อ าศั ย ในบริ เวณดั ง กล่ า วยั ง สามารถเดิ น เข้ าสู่ พื น้ ที่ เ มื อ งชั น้ ในของ
กรุงเทพมหานครได้ คอ่ นข้ างง่าย และบริ เวณดังกล่าวก็อยูใ่ กล้ กบั สถานที่อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น ศูนย์ การค้ า โรงพยาบาลและโรงเรี ยนที่มีคุณภาพ ทางพิเศษ
ฉลองรั ช ก่ อ สร้ างขึ น้ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ อ าศั ย ในพื น้ ที่ ช านเมื อ งทางด้ านเหนื อ ของ
กรุงเทพมหานครเดินทางจากและไปยังที่ทางานซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่เขตธุรกิจในกลาง
เมืองของกรุงเทพมหานคร และยังเชื่อมต่อโดยตรงกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและ
ทางพิเศษศรี รัช ทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ภายในหรื อโดยรอบ
กรุงเทพมหานครได้ อย่างสะดวก เนื่องจากทางพิเศษฉลองรัชทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถ
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เลี่ยงพื ้นที่ที่มีการจราจรติดขัดอย่างมาก เช่ น ถนนลาดพร้ าว ถนนพระรามเก้ า 9
และถนนเพชรบุรี ทางพิเศษฉลองรัชจึงช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดบนถนน
รามอินทราและย่านใจกลางเมือง
เนื่ อ งจากการพัฒ นาพื น้ ที่ เ ขตเมื อ งได้ ข ยายจากกรุ ง เทพมหานครไปสู่จัง หวัด
ใกล้ เคียง ระยะทางที่ผ้ คู นต้ องเดินทางจึงเพิ่มขึ ้น และผู้คนจานวนมากขึ ้นจึงใช้ ทาง
ที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางเพื่อลดเวลาการเดินทางไปยังหรื อจากจังหวัดใกล้ เคียง
กล่าวคือการพัฒนาพื ้นที่เขตเมืองส่งผลให้ มีการใช้ ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
นอกเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครมากขึน้ นอกจากนี ้ ผู้ใช้ ทางที่ต้อ งการเดินทางสู่
โรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากที่ตงอยู
ั ้ ่ภายนอกกรุ งเทพมหานคร เช่น จังหวัด
ชลบุรี และตาบลแหลมฉบังอาจนิยมการเดินทางโดยใช้ ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางเพื่อช่วยประหยัดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ การใช้ ทางที่มีการจัดเก็ บค่าผ่านทาง
เพิ่มขึ ้น
ทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมต่อพื ้นที่ด้านตะวันออกของกรุ งเทพมหานครเข้ ากับจังหวัด
ชลบุรี และเป็ นวิธีการเดินทางที่สาคัญสาหรับผู้ใช้ ทาง และการขนส่งสินค้ าระหว่าง
กรุ ง เทพมหานครและจัง หวัด ชลบุรี โดยทางพิ เ ศษบูร พาวิ ถี เ ชื่ อ มต่ อ พื น้ ที่ ด้ า น
ตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุงเทพหานครซึ่งถือเป็ นพื ้นที่ที่มีความมัง่ คัง่ ที่สดุ แห่งหนึ่งของ
เมืองเข้ ากับจุดหมายปลายทางที่สาคัญ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมไบเทค และเมกะบางนาซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าใหญ่
ที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้ เคียงซึ่งส่วนหนึ่งของ
พื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนันตั
้ งอยู
้ ่ตลอดแนวสายทางพิเศษบูรพา
วิถี โดยถือเป็ นหนึ่งในพื ้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย โดยมีนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี และเป็ นเส้ นทาง
หลักสาหรับผู้ใช้ ทางและสาหรับการขนส่งสินค้ าระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
ชลบุรี โดยผู้ใช้ ทางสามารถเดินทางต่อจากเส้ นทางของทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็ นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
ไทย หรื อนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
3.

ภาพรวมของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
คาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่ อง การ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการค้ าและการลงทุน
และอ านวยความสะดวกในการประกอบกิ จ การอั น เป็ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศที่สาคัญ และเพื่อการพัฒนาพื ้นที่ต่าง ๆ
อันจะเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ ทวั่ ถึง โดยการดาเนินการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกดังกล่าวครอบคลุมพื ้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
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ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรื อ
เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจในการพัฒนาด้ วยความพร้ อมด้ านการคมนาคม การ
ขนส่ง โครงสร้ างพื ้นฐาน ความต้ องการของผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และ
ความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ
ในการให้ เ อกชนเป็ นผู้ลงทุน และร่ ว มลงทุน กับ เอกชน และก าหนดโครงการสาคัญ ที่ จ ะ
ดาเนินการตามประกาศดังกล่าวของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก ในเบื ้องต้ น 4 โครงการ รวมวงเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 691,471.0 ล้ านบาท ซึ่ง
ประกอบด้ วย (1) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก (Eastern
Airport City) วงเงิน 310,383.0 ล้ านบาท (2) โครงการรถไฟความเร็ วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน
แบบไร้ รอยต่อ วงเงิน 215,100.0 ล้ านบาท (3) โครงการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง ระยะที่ 3
วงเงิน 155,834.0 ล้ านบาท และ (4) โครงการพัฒนาท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
วงเงิน 10,154.0 ล้ านบาท (ทังนี
้ ้ วงเงินงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ ) โดยโครงการดังกล่าวทัง้ สี่โครงการเป็ นการ
พัฒนาที่จะต้ องผลักดันโดยเร่งด่วน นอกจากนี ้ ยังมีการพัฒนาโครงการลงทุนอื่น ๆ ในพื ้นที่ 3
จังหวัดในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีกด้ วย เช่น โครงการขยายทางหลวง
พิเศษจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดระยอง โครงการรถไฟทางคู่เชื่อมต่อแหล่งอุตสาหกรรม
ทัว่ ประเทศ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหลายโครงการ และโครงการท่าเรื อพาณิชย์
สัตหีบและโครงการท่าเรื อเฟอร์ รี่ เป็ นต้ น

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน, กุมภาพันธ์ 2560
โครงการภายใต้ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะดาเนินการในรู ปแบบการร่ วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ลงทุนรายหลักของโครงการเหล่านี ้จะได้ รับสิทธิ
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ประโยชน์เพื่อสร้ างแรงจูงใจจากรัฐบาลซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี การเช่าที่ดินได้ ใน
ระยะยาว การได้ รับสิทธิพิเศษในกระบวนการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมฯ และการ
ได้ รับสิทธิพิเศษในการร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ภายใต้ หลักการความเป็ นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐกับเอกชนอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้ คาดว่าการพัฒนา
โครงการภายใต้ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะทาให้ GPP และประชากรของ
3 จังหวัดที่เกี่ยวข้ องในภาคตะวันออกและของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นโดยรวม และคาดว่าจะ
นาไปสู่ผลในทางบวกต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางพิเศษบูรพาวิถี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าหากมีการดาเนินการต่อขยายทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ของ ทล. จากเมืองพัทยาถึงจังหวัดระยอง ทางหลวงพิเศษหมายเลข
7 จะได้ รับประโยชน์จากปริ มาณการจราจรที่เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ซึง่ จะเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ใช้ ทาง
และอาจแบ่งปริ มาณการจราจรไปจากทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มีผลใช้ บงั คับ กฎหมายดังกล่าว
มีผลใช้ บังคับเกี่ ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแทนคาสัง่ หัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ การพัฒนาพื ้นที่ภาคตะวันออกเป็ นการ
พัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม และสอดคล้ องกับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริ มให้ มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ทันสมัย
สร้ างนวัตกรรมและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
4.

การครอบครองยานพาหนะในกรุ งเทพมหานคร
ในปี 2560 กรุ งเทพมหานครมียานพาหนะคิดเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 9.8 ล้ านคัน โดยเพิ่มขึ ้นที่
อัต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ร้ อยละ 6.1 ต่อ ปี นับ จากปี 2554 รถยนต์ 4 ล้ อ เป็ นประเภทของ
ยานพาหนะที่มีการครอบครองมากที่สดุ (5.9 ล้ านคัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์และรถ 3
ล้ อ (3.6 ล้ านคัน) และรถบรรทุกมากกว่า 6 ล้ อ (0.1 ล้ านคัน)
แผนภาพดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลการครอบครองยานพาหนะแยกตามประเภทของยานพาหนะ
ในปี ที่ระบุไว้
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จำนวนกำรครอบครองยำนพำหนะในพืน้ ที่กรุงเทพมหำนคร (จำแนกตำมประเภท)

12.0
10.0

ล้ำนคัน

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Motorcycle and Tricycle

Year 2011
2,703,453

Year 2012
2,912,710

Year 2013
3,127,282

Year 2014
3,266,776

Year 2015
3,385,997

Year 2016
3,493,721

Year 2017
3,630,963

4-Wheel Vehicle

5,857,629

3,925,743

4,377,305

4,838,751

5,119,624

5,355,920

5,585,550

Bus

37,704

38,462

39,534

40,616

42,794

43,796

43,246

Truck

119,038

123,895

129,933

133,966

135,605

138,306

141,709

Other

63,275

71,009

81,359

90,190

98,278

102,215

105,114

Total

6,849,213

7,523,381

8,216,859

8,651,172

9,018,594

9,363,588

9,778,661

ทีม่ า: กรมการขนส่งทางบก, 2559 สาหรับกรุงเทพมหานคร
จานวนของยานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่ในกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี ร้ อยละ 2.6 นับตังแต่
้ ปี 2554 ถึงปี 2560 โดยอยูท่ ี่ประมาณ 800,000 – 950,000 คัน ใน
ปี 2555 และ 2556 รัฐบาลไทยดาเนินนโยบายรถคันแรก และการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจจาก
มหาอุท กภัย ในปี 2554 ท าให้ ย านพาหนะที่ จ ดทะเบี ย นใหม่ มี จ านวนเพิ่ ม สูง ขึน้ จนถึ ง
ประมาณ 1.1 ล้ านคันในปี 2555 และ 2556 นโยบายรถคันแรกได้ ยกเว้ นภาษี การซือ้ รถ
สาหรับรถคันแรกซึ่งทาให้ ราคารถต่าลงไปโดยเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อคัน อีกทัง้
รัฐบาลไทยไม่มีมาตรการส่งเสริ มให้ มีการซื ้อรถใหม่โดยแลกกับรถเก่า
3.2.2. ภาพรวมของโครงข่ ายคมนาคมของกรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประชากรของประเทศ มีอิทธิพล
อย่ า งสูง ต่ อ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว และการคมนาคมในประเทศไทย กรุ ง เทพม หานครมี ที่ ตัง้ เชิ ง
ยุท ธศาสตร์ โดยสามารถเข้ า ถึ ง ท่า อากาศยานนานาชาติ แ ละท่า เรื อ เดิ น ทะเลแห่งที่ สาคัญ และมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
ผู้ ใช้ ทางในกรุ ง เทพมหานครมี ท างเลื อ กในการเดิ น ทางภายในเมื อ งที่ จ ากั ด แม้ ว่ า ถนนของ
กรุ งเทพมหานคร มักจะมีการจราจรหนาแน่ นอยู่เสมอ ซึ่งทาให้ ต้องใช้ เวลานานในการเดินทาง การ
คมนาคมทางถนน (ซึ่งรวมถึงรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร รถรับจ้ างสาธารณะ
ส่ว นบุค คล รถตู้ และรถสามล้ อ เครื่ อ ง) ยังคงเป็ นทางเลือกในการเดิน ทางซึ่ง เป็ นที่ นิย มสูงสุด ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทางเลือกในการเดินทางที่มีคุณภาพอื่น ๆ แม้ ว่า
ทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ เช่น เรื อ รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ ดิน หรื อรถไฟจะให้ บริ การได้ อย่างรวดเร็ วกว่า
แต่โครงข่ายของทางเลือกดังกล่าวก็ครอบคลุมพื ้นที่อย่างจากัดภายในกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุม
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เพียงจุดหมายบางแห่งในกรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี ้ เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื ้นที่
เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุ งเทพมหานครจึงทาให้ ยงั คงมีความต้ องการอย่างต่อเนื่องในการเดิน
ทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่เมืองชันในอย่
้
างรวดเร็ ว
1.

ภาวะการแข่ งขันของโครงข่ ายคมนาคมของกรุ งเทพมหานคร
ตามแบบจาลองการจราจรเชิงวิเคราะห์ ซึง่ จัดทาโดยบริ ษัททีม คอนซัลติ ้ง และทีแอลที จากัด
("ทีม คอนซัลติง้ และทีแอลที ") ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของทีม คอนซัลติ ้ง ปริ มาณการจราจร
สาหรับการเดินทางส่วนบุคคลในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่ากับ 21.6 ล้ านเที่ยวต่อ
วันในปี 2559 วิธีการเดินทางสามารถจาแนกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) การเดินทางโดย
ยานพาหนะส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการเดินทางโดยรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รถรับจ้ างสาธารณะ
ส่วนบุคคล และรถจัก รยานยนต์ คิดเป็ นร้ อยละ 62.4 ของจ านวนเที่ยวของการเดิน ทาง
ทังหมดในกรุ
้
งเทพมหานครและปริ มณฑล และ (2) การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะซึ่ง
รวมถึงการเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสาร และเรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 37.6 ของจานวนเที่ยวของ
การเดินทางทังหมดในกรุ
้
งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ปริ มาณการจราจรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จาแนก
ตามวิธีการเดินทางในปี 2559

รถยนต์นงั่
รถจักรยานยนต์
รถรับจ้ างสาธารณะส่วนบุคคล
การขนส่งมวลชน

ปริมาณการจราจร
(ล้ านเที่ยว/วัน)
8.1
3.3
2.1
1.1

37.5
15.2
9.7
5.0

รถโดยสารและอื่นๆ

7.0

32.6

21.6

100.0

วิธีการเดินทาง
ส่วนบุคคล

สาธารณะ

รวม
ทีม่ า: ทีม คอนซัลติ้ ง และทีแอลที ในปี 2559

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
62.4

37.6
100.0

การคมนาคมทางถนนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 95.0 ของปริ มาณการจราจรโดยรวมในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลในปี 2559 โดยมีสดั ส่วนของการเดินทางโดยรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รถรับจ้ างสาธารณะส่วนบุคคล และรถ
โดยสารจานวนมากที่ใช้ ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดอย่างมากในกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี ้
ระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ครอบคลุมเพียง 5 เส้ นทางเท่านัน้ ได้ แก่ (1) รถไฟฟ้ าบีทีเอส สายสีลม (2) รถไฟฟ้ า
บีทีเอส สายสุขมุ วิท (3) รถไฟฟ้ ามหานครสายสีน ้าเงิน (4) รถไฟฟ้ าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และ
(5) รถไฟฟ้ ามหานครสายสีมว่ ง ระบบการขนส่งมวลชนทัง้ 5 นี ้ครอบคลุมระยะทางรวมเพียง 117.3 กิโลเมตร และครอบคลุม
พื ้นที่เขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังมีเส้ นทางการ
ขนส่งระบบรางอีกหลายสายทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ าง โดยรถไฟฟ้ าสายสีเทา ซึง่ เป็ นเส้ นทางรถไฟฟ้ ามหานครสายใหม่นนั ้
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คาดว่าจะเริ่ มดาเนินการในปี 2564 ซึ่งอาจเป็ นทางเลือกในการเดินทางโดยตรงให้ กบั ผู้ใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก
2.

โครงข่ ายคมนาคมในกรุ งเทพมหานคร
โครงข่ายคมนาคมหลักในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีสามประเภท ได้ แก่ (1) โครงข่าย
ถนนหลัก (2) โครงข่ายการขนส่งมวลชน และ (3) โครงข่ายทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
(ก)

โครงข่ายถนนหลัก
โครงข่ า ยถนนหลัก หมายถึ ง โครงข่ า ยถนนหลัก ที่ ใ ห้ บริ การแก่ ผ้ ู ใช้ ทางใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่งส่วนใหญ่ได้ แก่ทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
นอกจากนี ้ ยังรวมถึงทางที่สร้ างขึ ้นเพื่อสนับสนุนโครงข่ายทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางซึง่ สามารถพิจารณาได้ วา่ เป็ นระบบที่เป็ นทางเลือกในการเดินทางให้ ผ้ ใู ช้ ทางเมื่อ
ปริ มาณการจราจรค่อนข้ างต่า เนื่องจากผู้ใช้ ทางไม่จาเป็ นต้ องชาระค่าผ่านทาง ทังนี
้ ้
ถนนหลักและสะพานหลักที่ข้ามแม่น ้าเจ้ าพระยามีดงั นี ้
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(1)

ถนนหลักที่อยูใ่ นแนวเหนือ - ใต้


ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)



ถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31)



ถนนประชาชื่น หรื อถนนเลียบคลองประปา



ถนนติวานนท์



ถนนกาแพงเพชร 6



ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
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ถนนสุขมุ วิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3)



ถนนบางกรวย - ไทรน้ อย และ



ถนนพระราม 2 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35)

ถนนเหล่านี ้ในกรุ งเทพมหานครไม่มีผลกระทบต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก เนื่ องจากตัง้ อยู่นอกโครงข่ายของทางพิ เศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
(2)

ถนนหลักที่อยูใ่ นแนวตะวันออก - ตะวันตก


ถนนรามอินทรา



ถนนแจ้ งวัฒนะ



ถนนรัตนาธิเบศร์



ถนนงามวงศ์วาน



ถนนรามคาแหง



ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4)



ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 338)



ถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268) และ



ถนนบางนา - ตราด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34)

ถนนรามอินทรามีผลในทางบวกต่อทางพิเศษฉลองรัช เนื่องจากถนนราม
อินทราเชื่อมต่อและนาการจราจรเข้ าสูท่ างพิเศษฉลองรัช ถนนประดิษฐ์ มนู
ธรรมที่มีเส้ นทางคู่ขนานไปกับทางพิเศษฉลองรัชมีผลในทางบวกต่อทาง
พิ เศษฉลองรั ชเช่ นกันโดยช่ วยเพิ่ ม ปริ มาณการจราจรโดยรวมในพื น้ ที่
ดังกล่าว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา - บางปะกง) อาจเป็ น
ทางเลือกในการเดินทางให้ กบั ผู้ใช้ ทางของทางพิเศษบูรพาวิถี เนื่องจากทัง้
สองเส้ นทางดังกล่าววิ่งขนานกันไปเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม โดยปกติ
แล้ วผู้ใช้ ทางจะพิจารณาว่าทางพิเศษบูรพาวิถีมีปัญหาการจราจรติดขัด
น้ อยกว่าและปลอดภัยกว่า จึงเลือกที่จะจ่ายค่าผ่านทางสาหรับการใช้ ทาง
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พิ เ ศษบู ร พาวิ ถี นอกจากนี ้ ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 ก็ อ าจเป็ น
ทางเลือกในการเดินทางให้ กบั ผู้ใช้ ทางของทางพิเศษบูรพาวิถีได้ เช่นกัน
(3)

สะพานหลักที่ข้ามแม่น ้าเจ้ าพระยาในกรุงเทพมหานคร


สะพานปทุมธานี



สะพานนนทบุรี



สะพานพระราม 4



สะพานพระนัง่ เกล้ า



สะพานพระราม 5



สะพานพระราม 7



สะพานกรุงธน หรื อสะพานซังฮี ้



สะพานพระราม 8



สะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า



สะพานพระพุทธยอดฟ้ า



สะพานพระปกเกล้ า



สะพานสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช



สะพานกรุงเทพ



สะพานพระราม 3



สะพานพระราม 9 และ



สะพานกาญจนาภิเษก

สะพานส่วนใหญ่ข้างต้ นเชื่อมพืน้ ที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่นา้
เจ้ าพระยา และไม่ได้ มีผลกระทบในทางลบต่อปริ มาณการจราจรของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
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(4)

โครงข่ายถนนวงแหวนรอบในและรอบนอก


ถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงพิ เศษ
หมายเลข 9) และ



ถนนวงแหวนรอบใน (ถนนรัชดาภิเษก)

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ
บูรพาวิถี และมีผลในทางบวกต่อทังสองสายทาง
้
เนื่องจากทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 นาการจราจรเข้ าสู่ 2 สายทางดังกล่าว
(5)

ถนนหลักในพื ้นที่เขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร


ถนนสีลม



ถนนเจริ ญกรุง



ถนนพระราม 4



ถนนบารุงเมือง



ถนนสาธุประดิษฐ์



ถนนพญาไท



ถนนราชดาริ



ถนนราชวิถี



ถนนวิทยุ



ถนนศรี อยุธยา และ



ถนนพระราม 6

ถนนหลักเหล่านี ้เป็ นเส้ นทางทางเลือกในการเดินทางให้ กับผู้ใช้ ทางของ
ทางพิ เ ศษที่ กองทุนเข้ าลงทุน ในรายได้ ครั ง้ แรก เนื่ องจากทางพิ เ ศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกเชื่ อมต่อกับ พืน้ ที่ ใ จกลางเมือ งของ
กรุงเทพมหานครบางส่วน
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แผนที่ด้านล่างนี ้แสดงโครงข่ายถนนหลักในกรุงเทพมหานคร

(ข)

โครงข่ายการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
ระบบรถไฟฟ้ าและรถไฟใต้ ดินดาเนินการโดย 3 บริ ษัท ได้ แก่ (1) บริ ษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ("BTSC") ซึ่งดาเนินการรถไฟฟ้ าบีทีเอสสายสีลม
และสายสุขมุ วิทภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานที่ทากับกรุ งเทพมหานคร และดาเนินการ
รถไฟฟ้ าบีทีเอสส่วนต่อขยายภายใต้ สญ
ั ญากับบริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด (2)
บริ ษั ท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ("BEM") ซึ่ง ด าเนิ น การ
รถไฟฟ้ ามหานครสายสีน ้าเงินและสายสีม่วงภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานที่ทากับการ
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ("รฟม.") และ (3) บริ ษัท รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท.
จากัด ("รฟฟท.") ซึ่ง เป็ นเจ้ า ของและด าเนิ น การรถไฟฟ้ าเชื่ อ มท่า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)
จากข้ อมูลของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ("สนข.") ในการ
วิเคราะห์ แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ปี 2553 การเดินทางโดยรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลจะคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.7 ของ
การเดินทางโดยรวมในปี 2572 หากไม่มีโครงการรถไฟฟ้ ามหานครโครงการใหม่
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ตามที่ระบุไว้ ในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสายหลักและ
สายรองในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2553-2572) แต่จะ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.1 ในปี เดียวกันหากโครงการรถไฟฟ้ ามหานครโครงการ
ใหม่ได้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ตามที่ได้ มีการวางแผนไว้ โดยสัด ส่วนการเดินทางโดย
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลในทัง้ 2 กรณีเพิ่มขึ ้นจากในปี 2557 ซึง่ การเดินทางโดยรถยนต์
นั่ง ส่ว นบุค คลคิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 37.0 ของการเดิ น ทางขนส่ง ทัง้ หมดทัง้ นี ้
เนื่องจากความต้ องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ ้น
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงปริ มาณการจราจรในกรุ งเทพมหานครจาแนกตามวิธีการ
เดินทาง ในปี 2557 (ปี ฐานที่ สนข. ใช้ ศึกษา) และประมาณการปริ มาณการจราจร
ในกรุงเทพมหานครจาแนกตามวิธีการเดินทางในกรณีตา่ ง ๆ กันในปี 2572
สัดส่ วนในปี 2572
ไม่ มีโครงการรถไฟฟ้า มีโครงการรถไฟฟ้า มีโครงการรถไฟฟ้า
มหานครโครงการใหม่ มหานครโครงการใหม่ มหานครโครงการใหม่
(ร้ อยละ)
ตามที่ได้ มีการวางแผน ตามที่ได้ มีการ
สัดส่ วนในปี 2557
วิธีการเดินทาง
ไว้
วางแผนไว้ และมี
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
มาตรการการบริ หาร
จัดการความต้ องการ
การเดินทาง**
(ร้ อยละ)
รถยนต์นงั่
37.0
43.7
41.1
38.2
ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์
14.3
12.8
12.4
10.9
รถรับจ้ างสาธารณะส่วนบุคคล
4.5
4.3
4.1
3.9
การเดินทางโดยยานพาหนะส่ วนบุคคล –
55.8
60.8
57.6
52.9
รวม
การขนส่งมวลชน*
4.3
6.2
20.6
22.5
สาธารณะ
รถโดยสารและอื่น ๆ
39.9
32.9
21.8
24.5
44.2
39.2
42.4
47.1
การเดินทางโดยระบบขนส่ งสาธารณะ – รวม
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0

หมายเหตุ: * รู ปแบบการขนส่งมวลชนได้แก่ รถไฟฟ้ าบี ทีเอส รถไฟฟ้ ามหานครสีน้าเงิ น และรถไฟฟ้ าเชื ่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) รวมทัง้ แผนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าในอนาคตตามการศึกษาของ สนข.
**มาตรการการบริ หารจัดการความต้องการการเดิ นทางรวมถึง การขึ้ นภาษี รถยนต์ การจากัดพืน้ ที ่ของที ่จอดรถ
และมาตรการอืน่ ๆ ซึ่ งจะเพิ่ มค่าใช้จ่ายการเดิ นทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคล
ทีม่ า :ทีม คอนซัลติ้ ง และทีแอลที ในปี 2557 และ สนข. ในปี 2553 สาหรับการประมาณการในปี 2572
โดยสรุ ป ไม่ว่าจะมีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ ามหานครโครงการใหม่ในอนาคตหรื อไม่ คาดว่าสัดส่วนของ
ประชากรที่เลือกใช้ การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะจะลดลงอย่างน้ อยร้ อยละ 1.8 ภายในปี 2572 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
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ปี 2557 ซึ่งเป็ นปี ฐานในการศึกษาของ สนข. และคาดว่าโครงการรถไฟฟ้ ามหานครโครงการใหม่จะดึงปริ มาณการจราจร
บางส่วนจากผู้ใช้ รถโดยสารและผู้ใช้ การขนส่งรูปแบบอื่น ๆ มากกว่าที่จะลดจานวนผู้ใช้ ทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคล เช่น
รถยนต์นงั่ รถรับจ้ างสาธารณะส่วนบุคคล หรื อรถจักรยานยนต์ ถึงแม้ ว่าจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เดินทาง เช่น การขึ ้นภาษี รถยนต์และการจากัดพื ้นที่ของที่จอดรถ ซึ่งอาจลดความต้ องการและความสะดวกสบายของผู้ใช้
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลในการเดินทาง แต่จากการศึกษาของ สนข. คาดว่าเจ้ าของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล จะได้ รับผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าวน้ อยกว่าเจ้ าของรถจักรยานยนต์หรื อรถรับจ้ างสาธารณะส่วนบุคคล และมาตรการดังกล่าวจะไม่เปลี่ยน
แนวโน้ มของการเดินทางโดยรถยนต์นงั่ ซึง่ มีสดั ส่วนที่เพิ่มสูงขึ ้นไปในทิศทางตรงกันข้ าม
โครงการรถไฟฟ้ ามหานครบางโครงการ เช่น รถไฟฟ้ ามหานครสายสีเทา อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการจราจรบน
ทางพิเศษฉลองรัช เนื่องจากทังสองเส้
้
นทางดังกล่าวเชื่อมต่อพื ้นที่เดียวกัน การเปิ ดประกวดราคาเป็ นการทัว่ ไปเพื่อคัดเลือกผู้
รับจ้ างของรถไฟฟ้ ามหานครสายสีเทาอยูร่ ะหว่างการดาเนินการและคาดว่ารถไฟฟ้ ามหานครสายสีเทาจะเริ่ มให้ บริ การในปี
2565 กรอบระยะเวลานี ้ยังไม่มีความแน่นอนและอาจล่าช้ าออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิและการจัดสรรงบประมาณของ
คณะรัฐมนตรี โดยที่รัฐบาลชุดต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงการอนุมตั ิและการจัดสรรงบประมาณของคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวได้
เนื่องจากคาดว่ารถไฟฟ้ ามหานครสายสีเทาจะยังไม่เปิ ดให้ บริ การจนกว่าจะถึงปี 2565 คาดว่ารถไฟฟ้ ามหานครสายสีเทาจึง
จะยังไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัชในระยะเวลาอันสันนี
้ ้
3.2.3. อุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางในกรุ งเทพมหานคร
1.

ภาพรวม
ในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลมีระบบการคมนาคมที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางหลายระบบ
ซึง่ ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางส่วนใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการโดย กทพ. โดยมีบางสายทางอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานกับผู้ประกอบการเอกชน
เช่น BEM โครงข่ายทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางบางโครงข่าย เช่น ทางหลวงพิเศษหมายเลข
7 และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 มี ทล. เป็ นเจ้ าของและผู้ดาเนินการ นอกจากนี ้ ยังมีทาง
ยกระดับอุตราภิมุขซึ่งเป็ นทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่ดาเนินการโดยบริ ษัทเอกชน คือ
บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) ("บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง") ภายใต้
สัญญาสัมปทานจาก ทล.
ปั จจุบนั กทพ. เปิ ดให้ บริ การทางพิเศษ 8 สายทาง มีระยะทางรวมทังสิ
้ ้น 224.6 กิโลเมตรโดย
เป็ นการดาเนินงานเองหรื อร่ วมกับคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นผู้รับสัมปทาน นอกจากนี ้ ยังมีทางเชื่อมต่อ
3 ทางเชื่อมในกรุงเทพมหานคร ปริ มณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทางพิเศษสายแรกของ กทพ. ซึง่ เริ่ มดาเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2524 ได้ แก่ทางพิเศษเฉลิม
มหานคร ทางพิ เ ศษสายล่ า สุ ด ของ กทพ. คื อ ทางพิ เ ศษศรี รั ช – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครซึ่งเชื่อมต่อพื ้นที่ด้านทิศตะวันตกของกรุ งเทพมหานครกับพื ้นที่ใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เปิ ดดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2559
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางหลักของ กทพ. และ ทล. ณ วันที่ของ
เอกสารฉบับนี ้
ชื่อทางที่มีการจัดเก็บค่ า
วันเริ่มเปิ ดดาเนินการ
ผ่ านทาง
ทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางของ กทพ.
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
29 ตุลาคม 2524
2. ทางพิเศษศรีรัช
2 กันยายน 2536

ชื่ออื่น

ความยาว
(กิโลเมตร)

ผู้ดาเนินการ

ระบบทางด่วนขันที
้ ่1
ระบบทางด่วนขันที
้ ่2

27.1
38.4

6 ตุลาคม 2539

ทางพิเศษรามอินทรา - อาจณรงค์ -

28.2

กทพ.
BEM ภายใต้
สัญญาสัมปทาน
กับ กทพ.
กทพ.

4. ทางพิเศษบูรพาวิถี

9 เมษายน 2541

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ทางพิเศษบางนา - ชลบุรี

55.0

กทพ.

5. ทางพิเศษอุดรรัถยา

2 ธันวาคม 2541

ทางพิเศษบางปะอิน - ปากเกร็ด

32.0

6. ทางพิเศษบางนา - อาจ
ณรงค์

15 มิถนุ ายน 2548

ระบบทางด่วนขันที
้ ่ 3 ตอน S1

4.7

NECL ภายใต้
สัญญาสัมปทาน
กับ กทพ.
กทพ.

7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี - สุขสวัสดิ)์
8. ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร

23 มีนาคม 2552

ทางพิเศษบางพลี - สุขสวัสดิ์ หรือ
ถนนกาญจนาภิเษกด้ านใต้
ทางพิเศษศรีรัช –
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

22.5

กทพ.

16.7

BEM ภายใต้
สัญญาสัมปทาน
กับ กทพ .

ทางยกระดับดอนเมือง

28.2

มอเตอร์ เวย์กรุงเทพมหานคร ชลบุรี - พัทยา
ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก
(กาญจนาภิเษก)

125.9

บมจ. ทาง
ยกระดับดอน
เมือง ภายใต้
สัญญาสัมปทาน
จนถึงปี 2577
กับ ทล.
ทล.

64.0

ทล.

3. ทางพิเศษฉลองรัช

22 สิงหาคม 2559

ทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางของ ทล.
1. ทางยกระดับอุตราภิมขุ
14 ธันวาคม 2537

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

4 กุมภาพันธ์ 2541

3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

16 มกราคม2542

ทีม่ า: กทพ. บมจ. ทางยกระดับดอนเมื อง และ ทล.
อุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางมีผ้ ใู ห้ บริ การในอุตสาหกรรมน้ อยราย เนื่องจาก
เป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ เงินลงทุนสูง และใช้ เวลานานในการคืนเงินลงทุน และโครงการใหม่

153

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

มักจะต่อเนื่องกับโครงข่ายที่มีอยู่เดิม นอกจากนี ้ การดาเนินโครงการใหม่ในอุตสาหกรรมทาง
ที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางจาเป็ นต้ องมีการศึกษาผลกระทบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมทังในด้
้ านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างละเอียด ดังนัน้
อุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางจึงจาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนจากรัฐในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึง่
2.

ผู้ดาเนินการทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางในประเทศไทย
(ก)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทพ. เป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งรั บผิดชอบในการสร้ าง วาง
รู ปแบบ การดาเนินการและบริ หารจัดการทางพิเศษในประเทศไทย นับตั ง้ แต่ปี
2524 กทพ. ได้ ก่อสร้ างและเปิ ดเส้ นทางแล้ ว 8 สายทาง ครอบคลุมระยะทางรวม
ทัง้ สิน้ 224.6 กิ โลเมตร และยัง มี ท างเชื่ อมต่อ 3 ทางเชื่ อ มในกรุ ง เทพมหานคร
ปริ มณฑล และจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย เส้ นทางในปั จจุบัน
จาแนกได้ ดงั นี ้
(1)

โครงการที่ไม่ได้ เป็ นการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (NonPPP Projects) จานวน 5 โครงการได้ แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (โดย
ทางพิเศษเฉลิมมหานครอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงการแบ่งรายได้ กบั BEM) ทาง
พิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์ และทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)

(2)

โครงการร่ ว มลงทุน ระหว่า งภาครั ฐและภาคเอกชน (PPP Projects)
จานวน 3 โครงการ ได้ แก่ ทางพิเศษศรี รัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทาง
พิเศษศรี รัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

(ทีม่ า: กทพ.)
(ข)

ทล.
ทล. รับผิดชอบในการดาเนินการทางหลวงในประเทศไทยซึ่งรวมถึงทางที่มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทางบางสายทาง และปั จจุบนั ทล. ดาเนินการทางที่มีการจัดเก็บค่า
ผ่านทาง 2 สายทาง มีระยะทางรวมทังสิ
้ ้น 189.9 กิโลเมตร ได้ แก่
(1)

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ซึ่งเชื่อมต่อกรุ งเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี
และเมืองพัทยา (125.9 กิโลเมตร) เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2541 ประกอบด้ วยด่านเก็ บค่าผ่านทางสองแห่ง (ด่านเก็บค่าผ่านทาง
ลาดกระบัง และด่านเก็บค่าผ่านทางพานทอง)
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(2)

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ซึ่ง เชื่ อมต่อบางปะอิน และบางพลี (64.0
กิโลเมตร) เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2542 ประกอบด้ วยด่าน
เก็บค่าผ่านทาง 3 แห่ง (ด่านเก็บค่าผ่านทางธัญบุรี ด่านเก็บค่าผ่านทาง
ทับช้ าง 1 และด่านเก็บค่าผ่านทางทับช้ าง 2)

(ทีม่ า: ทล.)
(ค)

บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BEM ได้ รับสัมปทานเพื่อการก่อสร้ างและดาเนินการเส้ นทางดังต่อไปนี ้
(1)

ทางพิเศษศรี รัช ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานที่ทากับ กทพ. โดยมีระยะเวลา
สัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2533

(2)

ทางพิเ ศษศรี รั ช – วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร ภายใต้ สัญ ญา
สัมปทานที่ทากับ กทพ. โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 15
ธันวาคม 2555

(3)

ทางพิ เ ศษอุด รรั ถ ยา ซึ่ง ด าเนิ น การโดยบริ ษั ท ทางด่ว นกรุ ง เทพเหนื อ
จากัด ("NECL") ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ BEM ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานที่
ทากับ กทพ. โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 27 กันยายน
2539

(ทีม่ า: BEM)
(ง)

บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
บมจ. ทางยกระดับดอนเมื อ งเป็ นบริ ษั ท เอกชนที่ ได้ รั บสัมปทานจนถึ งวัน ที่ 11
กันยายน 2577 เพื่ อการก่ อสร้ างและด าเนิ นการทางยกระดับอุตราภิ มุข หรื อที่
เรี ยกว่า "ทางยกระดับดอนเมือง" ซึ่งเชื่ อมอุตราภิมุข - ดินแดง กับอนุสรณ์ สถาน
แห่งชาติ มีความยาวรวมทัง้ สิน้ 21.9 กิ โลเมตร ทางยกระดับดอนเมืองเป็ นทาง
ยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางจากพื ้นที่กรุ งเทพมหานครไปยังพื ้นที่ปริ มณฑล
ทางด้ านทิศเหนือ และเป็ นเส้ นทางตรงผ่านพื ้นที่ใจกลาง พื ้นที่ทางด้ านทิศเหนือ และ
พื ้นที่ทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุ งเทพมหานคร ทางยกระดับดอนเมือง
เป็ นของ ทล. โดย บมจ. ทางยกระดับ ดอนเมื อ งมี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้เ ดี ย วในการ
ดาเนินงานและจัดเก็บรายได้ คา่ ผ่านทาง
(ทีม่ า: บมจ. ทางยกระดับดอนเมื อง)
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ปริมาณการจราจรของทางพิเศษ
สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ปริ มาณการจราจรโดยรวมรายปี บนทาง
พิเศษของ กทพ. ทุกสาย คือ 671.3 ล้ านคัน ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 คิดเป็ น 134.9 ล้ าน
คัน หรื อร้ อยละ 20.1 ของปริ มาณการจราจรทังหมดบนทางพิ
้
เศษของ กทพ. ทุกสาย และ
นับตังแต่
้ รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ถึงรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษของ กทพ. ทุกสายเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ร้ อยละ 4.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 7.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงปริ มาณการจราจรและการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ของทางพิเศษของ กทพ. แต่
ละสายทาง ซึง่ รวมถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกในปี ที่ระบุไว้
ปริมำณกำรจรำจร (คันต่อปี *)

ทำงพิเศษ

อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย
2561

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ครึ่งปี แรก

ต่อปี
(ร้ อยละ)
2554 - 2560

517,397,439

556,495,716

590,458,818

592,056,175

623,690,864

650,382,601

671,287,882

341,020,879

4.4

85,940,310

101,400,246

115,114,166

118,904,211

122,909,806

129,050,083

134,854,379

70,414,320

7.8

- ทำงพิเศษบูรพำวิถี

31,791,660

40,434,297

49,642,844

50,992,490

51,017,792

51,169,665

53,851,815

28,537,542

9.2

- ทำงพิเศษฉลองรัช

54,148,650

60,965,949

65,471,322

67,911,721

71,892,014

77,880,418

81,002,564

41,876,778

6.9

ทำงพิเศษอื่นของ กทพ.

431,457,129

455,095,470

475,344,652

473,151,964

500,781,058

521,332,518

536,433,503

270,606,559

3.7

- ทำงพิเศษกำญจนำภิเษก
(บำงพลี - สุขสวัสดิ์)

56,316,226

66,878,946

72,274,841

76,120,745

85,536,129

93,862,631

94,146,439

47,189,425

8.9

- ทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร

128,464,763

131,574,913

135,883,676

131,756,605

136,882,311

138,140,347

136,386,589

68,326,115

1.0

- ทำงพิเศษศรี รัช

225,433,966

236,062,274

242,552,320

240,151,737

251,493,749

258,320,962

257,612,658

128,983,933

2.2

- ทำงพิเศษอุดรรัถยำ

21,242,174

20,579,337

24,633,815

25,122,877

26,868,869

29,658,695

31,100,016

16,218,339

6.6

- ทำงพิเศษบำงนำ – อำจ
ณรงค์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทำงพิเศษศรี รัช –วงแห
วนรอบนอก
กรุ งเทพมหำนคร

-

-

-

-

-

1,349,883

17,187,801

9,888,747

-

รวมทุกสำยทำง
ทำงพิเศษที่กองทุนเข้ ำลงทุน
ในรำยได้ ครั้งแรก

หมายเหตุ: *ปี งบประมาณเริ่ มต้นวันที ่ 1 ตุลาคมปี ก่ อนหน้า และสิ้ นสุดวันที ่ 30 กันยายนในปี นัน้ ตัวอย่ างเช่ น
ปี งบประมาณ 2554 จะเริ่ มต้นวันที ่ 1 ตุลาคม 2553 และสิ้ นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2554
ทีม่ า: กทพ.
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การปรับอัตราค่ าผ่ านทางของ กทพ.
กทพ. ให้ บริ การทางพิเศษ 8 สายทาง ในอดีตที่ผา่ นมา กระทรวงคมนาคมได้ ประกาศใช้ อตั รา
ค่าผ่านทางใหม่ สาหรับทางพิเศษ 5 สายทาง ได้ แก่ ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรี รัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยอัตราค่าผ่านทางใหม่
ดังกล่าวนันมี
้ ผลบังคับใช้ ภายหลังจากที่ได้ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ค่าผ่านทางที่
จัดเก็บจากทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์นนเป็
ั ้ นค่าผ่านทางที่บันทึกเป็ นรายได้ ของทาง
พิเศษฉลองรั ช หรื อทางพิ เศษเฉลิม มหานคร สาหรั บทางพิ เศษศรี รัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครนันเริ
้ ่ มเปิ ดให้ บริ การเมื่อปี 2559 และคาดว่าจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่า
ผ่านทางในปี 2564 ตามสัญญาสัมปทานที่ใช้ บงั คับกับทางพิเศษดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในอดีต กทพ.
ได้ พิจารณาและเสนออัตราค่าผ่า นทางใหม่สาหรั บทางพิเศษทุกสายทางภายใต้ สญ
ั ญา
สัมปทานที่เกี่ ยวข้ องทุก 5 ปี และกระทรวงคมนาคมได้ ประกาศใช้ อัตราค่าผ่านทางใหม่
สาหรับทางพิเศษดังกล่าวทุกครัง้ ที่อตั ราค่าผ่านทางดังกล่าวได้ รับการเสนอ ข้ อมูลการปรับ
ค่าผ่านทางของทางพิเศษของ กทพ. ในอดีต สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(ก)

การปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษฉลองรัชซึ่งเป็ นทางพิเศษที่ กทพ. เป็ น
ผู้ดาเนินการเอง โดยไม่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานมีขึ ้นเมื่อมีการขยายระยะทาง
เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษฉลองรัช
แสดงในตารางดังต่อไปนี ้

ส่ วนของสายทาง

วันเปิ ด
ให้ บริการ

ระยะทาง
ของทาง
พิเศษแต่
ละส่ วน
(กม.)

6/10/2539
23/3/2552

อัตราค่ าผ่ านทาง (บาท/เที่ยว)
4 ล้ อ

6 - 10
ล้ อ

มากกว่ า
10 ล้ อ

18.7

30

50

70

9.5

40

60

80

ทางพิเศษฉลองรัช
- เมื่ อ เปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร เฉ พา ะส่ ว นที่ 1 ร า ม อิ น ทร า อาจณรงค์
- เ มื่ อ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร เ พิ่ ม ส่ ว น ที่ 2 ร า ม อิ น ท ร า วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ทีม่ า: กทพ.
(ข)

การปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีซึ่งเป็ นทางพิเศษที่ กทพ. เป็ น
ผู้ดาเนินการเอง โดยไม่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานนันมี
้ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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อัตราค่ าผ่ านทาง
เดือนพฤษภาคม 2542 ถึง
เดือนสิงหาคม 2551
เดินทาง
เดินทาง
ไม่ เกิน 20
เกิน 20
กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาท)
(บาทต่ อ
กิโลเมตร)

เดือนกันยายน 2551 ถึง
เดือนสิงหาคม 2556
เดินทาง
เดินทาง
ไม่ เกิน
เกิน 20
20
กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาทต่ อ
(บาท)
กิโลเมตร)

เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือน
สิงหาคม 2561
เดินทาง
เดินทาง
ไม่ เกิน 20
เกิน 20
กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาท)
(บาทต่ อ
กิโลเมตร)

เดือนกันยายน 2561
เป็ นต้ นไป
เดินทาง
เดินทาง
ไม่ เกิน 20
เกิน 20
กิโลเมตร
กิโลเมตร
(บาท)
(บาทต่ อ
กิโลเมตร)

รถยนต์ 4
ล้ อ

20

1.00

20

1.20

20

1.30

20

1.33

รถยนต์ 6 10 ล้ อ

40

2.00

45

2.40

50

2.60

50

2.66

ร ถ ย น ต์
ม า ก ก ว่ า
10 ล้ อ

60

3.00

70

3.60

75

3.90

75

3.99

ทีม่ า: กทพ.
(ค)

ทางพิเศษ

ทางพิ เ ศษเฉลิ ม
มหานคร

ประเภท
ยานพาหนะ

4 ล้ อ
6 - 10 ล้ อ
มากกว่า 10 ล้ อ

การปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครซึ่งเป็ นทางพิเศษที่ กทพ.
เป็ นผู้ดาเนินการเอง ภายใต้ ข้อตกลงการแบ่งรายได้ กั บ BEM นัน้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
เปิ ดให้ บริการ
ถึงวันที่
31 สิงหาคม
2541
30
50
70

อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
1 กันยายน
2541 ถึงวันที่
31 สิงหาคม
2546
40
60
80

อัตราค่ าผ่ านทาง
อัตราค่ าผ่ าน
อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
ทางตัง้ แต่ วันที่
1 กันยายน
1 กันยายน
2546 ถึงวันที่
2551 ถึงวันที่
31 สิงหาคม
31 สิงหาคม
2551
2556
40
45
60
70
85
100

อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
1 กันยายน
2556 ถึงวันที่
31 สิงหาคม
2561
50
75
110

อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
1 กันยายน
2561 เป็ นต้ นไป

50
75
110

ทีม่ า: กทพ.
(ง)

การปรั บอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษศรี รัชซึ่งเป็ นทางพิเศษที่ BEM เป็ น
ผู้ดาเนินการตามสัญญาสัมปทานนันมี
้ ขึ ้นในปี 2541 ปี 2546 ปี 2551 ปี 2556 และ
ปี 2561
สัญญาสัมปทานที่เกี่ยวข้ องกาหนดเรื่ องการปรับอัตราค่าผ่านทางทังเงื
้ ่อนไขและ
เวลาที่ปรั บอัตราค่าผ่านทาง การคานวณอัตราค่าผ่านทางใหม่ และวิธีการปรั บ
อัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษศรี รัช ดังนันการปรั
้
บอัตราค่าผ่านทางจึงค่อนข้ าง
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มีค วามชัดเจนและแน่นอนกว่า เมื่ อเปรี ย บเทีย บกับโครงการที่ ไม่ได้ ดาเนิ นการ
ภายใต้ สัญ ญาผู ก พั น การปรั บ อั ต ราค่ า ผ่ า นทางส าหรั บ ทางพิ เ ศษศรี รั ช มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ทางพิเศษ

ทางพิเศษศรี รัช
ส่ วน A และส่ วน
B
ทางพิเศษศรี รัช
ส่ วน C
ทางพิเศษศรี รัช
ส่ วน D

อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
เปิ ดให้ บริการ
ถึงวันที่ 31
สิงหาคม
2541
30
50
70
15
20
30
-

ประเภท
ยานพาหนะ

4 ล้ อ
6 - 10 ล้ อ
มากกว่า 10 ล้ อ
4 ล้ อ
6 - 10 ล้ อ
มากกว่า 10 ล้ อ
4 ล้ อ
6 - 10 ล้ อ
มากกว่า 10 ล้ อ

อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
1 กันยายน
2541 ถึงวันที่
31 สิงหาคม
2546*
40
60
80
15
20
30
25
45
60

อัตราค่ าผ่ านทาง (บาท/เที่ยว)
อัตราค่ าผ่ านทาง
อัตราค่ าผ่ าน
อัตราค่ าผ่ าน
ตัง้ แต่ วันที่ 1
ทางตัง้ แต่ วันที่ ทางตัง้ แต่ วันที่
กันยายน
1 กันยายน
1 กันยายน
2546 ถึงวันที่ 31
2551 ถึงวันที่ 2556 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม
31 สิงหาคม
สิงหาคม 2561
2551
2556
40
45
50
60
70
75
85
100
110
15
15
15
20
20
20
30
35
35
25
25
25
45
50
55
60
70
75

อัตราค่ าผ่ าน
ทางตัง้ แต่ วันที่
1 กันยายน
2561 เป็ นต้ นไป

50
75
110
15
20
35
25
55
75

หมายเหตุ: *สาหรับส่วน D เป็ นอัตราค่าผ่านทางตังแต่
้ วนั ที่เปิ ดให้ บริ การจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2546
ทีม่ า: กทพ.
(จ)

การปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษอุดรรัถยาซึง่ เป็ นทางพิเศษที่ NECL เป็ น
ผู้ดาเนินการตามสัญญาสัมปทาน มีขึ ้นในปี 2546 ปี 2551 ปี 2556 และปี 2561
สัญญาสัมปทานที่เกี่ยวข้ องกาหนดเรื่ องการปรับอัตราค่าผ่านทางทังเงื
้ ่อนไขและ
เวลาที่ปรั บอัตราค่าผ่านทาง การคานวณอัตราค่าผ่านทางใหม่ และวิธีการปรั บ
อัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษอุดรรัถยา รายละเอียดการปรับอัตราค่าผ่านทาง
สาหรับทางพิเศษอุดรรัถยามีดงั ต่อไปนี ้

ประเภท
ยานพาหนะ

ทางพิเศษ

ระยะที่ 1(เชียงราก แจ้ งวัฒนะ)
ระยะที่ 2 - เชียงราก)
(บางไทร

4 ล้ อ
6 - 10 ล้ อ
มากกว่า 10 ล้ อ
4 ล้ อ
6 - 10 ล้ อ
มากกว่า 10 ล้ อ

อัตราค่ าผ่ านทางตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน
2546 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2551
40
80
125
10
20
30

อัตราค่ าผ่ านทาง (บาท/เที่ยว)
อัตราค่ าผ่ านทาง
อัตราค่ าผ่ านทางตัง้ แต่
ตัง้ แต่ วันที่ 1
วันที่
พฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 2556
2551 ถึงวันที่ 31
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
ตุลาคม 2556
2561
45
45
95
100
140
150
10
10
20
20
30
30

อัตราค่ าผ่ านทางตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 เป็ นต้ นไป

45
100
150
10
20
30

ทีม่ า: กทพ.
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ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อปริ มาณการจราจรของทางพิเศษในแต่ละเส้ นทาง นอกจากอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษเส้ นทางดังกล่าวแล้ ว ยังรวมถึงสภาพ
การจราจรของทางเลือกในการเดินทางอื่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวข้ อง ความนิยมของผู้ใช้ รถต่อการใช้ ทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางมากกว่าทางที่ไม่มี
การจัดเก็บค่าผ่านทาง ปั จจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การก่อสร้ างทางหรื อรู ปแบบการเดินทางซึ่งเป็ นทางเลือกในการเดินทาง และต้ นทุนที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้
ยานพาหนะซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการได้ มา ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา ค่าใช้ จ่ายในการขอรับใบอนุญาตใช้ งาน และค่าเชื ้อเพลิง ซึง่ ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ใน
การครอบครองยานพาหนะและการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เหล่านี ้ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในการเดิ นทางใน
ลักษณะเดียวกันหรื อในสัดส่วนเทียบเท่ากัน ตารางดังต่อไปนี ้แสดงการวิเคราะห์ความยืดหยุน่ ของปริ มาณการจราจรต่ออัตราค่าผ่านทางที่ แตกต่างกันสาหรับปี
บัญชีก่อนที่จะมีการปรับอัตราค่าผ่านทาง (เดือนกันยายน 2555 จนถึงเดือนสิงหาคม 2556) และสาหรับปี บัญชีหลังจากการปรับอัตราค่าผ่านทาง (เดือน
กันยายน 2556 จนถึงเดือนสิงหาคม 2557)
ประเภทยานพาหนะ

เส้ นทาง

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก

อัตราค่ าผ่ านทาง
ปี บัญชีก่อน ปี บัญชีหลัง
ปรับอัตราค่ า ปรับอัตราค่ า
ผ่ านทาง
ผ่ านทาง

ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (คันต่ อเดือน)

สัดส่ วนที่เปลี่ยนแปลง

ปี บัญชีก่อนปรับอัตรา
ค่ าผ่ านทาง

ปี บัญชีหลังปรับ
อัตราค่ าผ่ านทาง

อัตราค่ าผ่ าน
ทาง
(ร้ อยละ)

50

10,951,386

10,613,355

11.1

-3.1

70

75

303,398

282,438

7.1

-6.9

100

110

61,273

60,158

10.0

-1.8

กันยายน 2555 –
สิงหาคม 2556

กันยายน 2556 –
สิงหาคม 2557

11.0

-3.2

ประเภท

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

4 ล้ อ

96.8

45

6 – 10 ล้ อ

2.6

มากกว่า 10 ล้ อ

0.6

การปรับอัตราค่าผ่านทางในเดือนกันยายน 2556

ปริมาณ
การจราจร
(ร้ อยละ)

ความยืดหยุ่น
ของปริมาณ
การจราจร

-0.3

ทีม่ า: กทพ.
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ประเภทยานพาหนะ

เส้ นทาง

ทางพิเศษบูรพาวิถี

อัตราค่ าผ่ านทาง
ปี บัญชีก่อน ปี บัญชีหลัง
ปรับอัตราค่ า ปรับอัตราค่ า
ผ่ านทาง
ผ่ านทาง

ประเภท

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

4 ล้ อ

93.6

1.2

6 – 10 ล้ อ

5.3

มากกว่า 10 ล้ อ

1.1

สัดส่ วนที่เปลี่ยนแปลง

ปี บัญชีก่อนปรับ
อัตราค่ าผ่ านทาง

ปี บัญชีหลังปรับ
อัตราค่ าผ่ านทาง

อัตราค่ าผ่ านทาง
(ร้ อยละ)

ปริมาณการจราจร
(ร้ อยละ)

1.3

3,846,121

3,948,339

8.3

2.7

2.4

2.6

211,267

227,296

8.3

7.6

3.6

3.9

44,460

49,933

8.3

12.3

กันยายน 2555 –
สิงหาคม 2556

กันยายน 2556 –
สิงหาคม 2557

8.3

3.0

การปรับอัตราค่าผ่านทางในเดือนกันยายน 2556

เฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก

ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (คันต่ อเดือน)

ความยืดหยุ่น
ของปริมาณ
การจราจร

0.4

ทีม่ า: กทพ.
ประเภทยานพาหนะ
เส้ นทาง

ทางพิเศษศรีรัช ส่วน A
และ B

เฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก

อัตราค่ าผ่ านทาง
ปี บัญชีก่อน ปี บัญชีหลัง
ปรับอัตราค่ า ปรับอัตราค่ า
ผ่ านทาง
ผ่ านทาง

ประเภท

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

4 ล้ อ

98.4

45

6 – 10 ล้ อ

1.5

มากกว่า 10 ล้ อ

0.1

ปริมาณการจราจรเฉลี่ย (คันต่ อเดือน)

สัดส่ วนที่เปลี่ยนแปลง
อัตราค่ าผ่ าน
ปริมาณ
ทาง
การจราจร
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

ปี บัญชีก่อนปรับอัตรา
ค่ าผ่ านทาง

ปี บัญชีหลังปรับ
อัตราค่ าผ่ านทาง

50

9,688,996

9,409,994

11.1

-2.9

70

75

155,940

132,762

7.1

-14.9

100

110

10,422

9,870

10.0

-5.3

กันยายน 2555 –
สิงหาคม 2556

กันยายน 2556 –
สิงหาคม 2557

11.1

-3.1

การปรับอัตราค่าผ่านทางในเดือนกันยายน 2556

ความยืดหยุ่น
ของปริมาณ
การจราจร

-0.3

ทีม่ า: กทพ.
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จากตารางข้ างต้ นซึง่ แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของปริ มาณการจราจรสาหรับอัตราค่าผ่านทางที่แตกต่างกันของทางพิเศษเฉลิมมหานคร
และทางพิเศษศรี รัช (ส่วน A และ B) สาหรับปี บัญชีก่อนการปรับอัตราค่าผ่านทาง (เดือนกันยายน 2555 จนถึงเดือนสิงหาคม 2556) และสาหรับปี บัญชี
หลังจากการปรับอัตราค่าผ่านทาง (เดือนกันยายน 2556 จนถึงเดือนสิงหาคม 2557) จากการวิเคราะห์ การที่อตั ราค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ทาให้ ปริ มาณ
การจราจรลดลงร้ อยละ 0.3 ในปี หลังจากที่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรี รัช (ส่วน A และ B)
สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีนนั ้ การที่อตั ราค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ทาให้ ปริ มาณการจราจรในปี หลังจากที่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.4 ทังนี
้ ้
การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการจราจรสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีอาจมีสาเหตุมาจากการเติบโตของการพัฒนาพื ้นที่เมืองและการท่องเที่ยวในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล
ตะวันออก รวมทังการด
้
าเนินการซ่อมบารุงถนนใต้ ทางพิเศษบูรพาวิถีหลังจากสถานการณ์น ้าท่วมในปี 2554
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3.2.4. แนวโน้ มในอนาคต
1.

แผนพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของประเทศไทย
กระทรวงคมนาคมได้ เสนอยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคม
ของไทย พ.ศ.2558 - 2565 ซึ่ ง ก าหนดแนวทางการพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานการด้ า น
คมนาคมในอนาคต เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนความมัน่ คง ความมัง่ คัง่ และความยัง่ ยืนใน
ประเทศไทย โดยมีทงั ้ สิ ้น 110 โครงการ คิดเป็ นงบลงทุนรวมทัง้ สิ ้น 1.9 ล้ านล้ านบาท
โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงถนนนับตังแต่
้ ปี 2558 จนถึงปี 2565 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ถนน
1) ถนน 4 ช่องการจราจร
2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3) การก่อสร้ างบูรณะทางหลวง
สายหลัก
ทีม่ า :กระทรวงคมนาคม

การปรับปรุ งโครงสร้ างพืน้ ฐานโดยรวม (กิโลเมตร)
รวม
2558
แผนการในอนาคต
2558 - 2565
12,112
2,479
14,591
146
454
600
ทางหลวงที่อยูใ่ นสภาพ
2,454
2,454
ชารุดทรุดโทรม

รัฐบาลไทยมีพนั ธกิจในการพัฒนาเครื อข่ายด้ านการขนส่งเพื่อให้ มีการเชื่อมต่อระหว่างเมือง
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้ านการแข่งขันให้ แก่กรุงเทพมหานคร ปริ มณฑล และประเทศไทยโดยรวม
ตามแผนปฏิบัติการด้ านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่ งด่วน (Action Plan) ปี 2561 สาหรั บ
โครงการด้ านคมนาคมขนส่ง มีการกาหนดวงเงินลงทุนจานวนทังสิ
้ ้น 2,021.3 พันล้ านบาท
ซึง่ ในจานวนนี ้ มีวงเงินลงทุนเพียงจานวน 239.8 พันล้ านบาทที่จะใช้ ในการก่อสร้ างทางที่มี
การจัดเก็บค่าผ่านทาง นอกจากนี ้ หากใช้ เงินกู้ทงหมดเพื
ั้
่อมาสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานทางด้ าน
การขนส่งจะทาให้ ระดับหนี ้สาธารณะปรับสูงขึ ้นและอาจเกินกว่าระดับความยัง่ ยืนทางการ
คลังที่ร้อยละ 60 ของ GDP ตามที่กาหนดโดยกระทรวงการคลัง ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่ารัฐบาลมี
ข้ อจากัดด้ านงบประมาณและเพดานหนี ้สาธารณะ กองทุนจึงเป็ นแหล่งเงินทุนใหม่ในการ
ระดมทุน โดยใช้ ท รั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของภาครั ฐ ซึ่ง มี ผลการด าเนิ น งานที่
สม่าเสมอและเป็ นที่ประจักษ์
2.

การจัดสรรงบประมาณของรัฐสาหรับทางที่มกี ารจัดเก็บค่ าผ่ านทาง
กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ อการพัฒนาโครงสร้ าง
พื น้ ฐาน ตารางดัง ต่ อ ไปนี แ้ สดงการจัด สรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมส าหรั บ
ปี งบประมาณ 2561 (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
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หน่ วยงาน

เงินงบประมาณ (บาท)

ร้ อยละ

สานักงานปลัดกระทรวง

735,918,800

0.44

กรมเจ้ าท่า

5,445,479,300

3.23

กรมการขนส่งทางบก

3,987,833,200

2.36

กรมการบินพลเรื อน

6,015,278,800

3.56

ทล.

105,746,586,200

62.66

กรมทางหลวงชนบท

46,335,563,100

27.46

501,337,000

0.30

168,767,996,400

100

สนข.
รวมทัง้ สิน้
ทีม่ า :สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ปี งบประมาณ 2559
3.

การร่ วมลงทุนระหว่ างภาครัฐและภาคเอกชน
ในปั จจุบนั การร่ วมลงทุนระหว่างภาครั ฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและ
บริ การสาธารณะ หรื อ Public Private Partnership (PPP) ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญของ
ภาครัฐ เพื่อให้ รัฐสามารถพัฒนาโครงการลงทุนต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและมีคณ
ุ ภาพจาก
ความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน ทาให้ สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม และ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การสาธารณะแก่ประชาชน อีกทัง้ การร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้ านความพร้ อมของ
โครงสร้ างพื ้นฐานและบริ การสาธารณะ โดยไม่จาเป็ นต้ องพึ่งพาทรัพยากรของรัฐ ทังในด้
้ าน
บุคลากรและเงินงบประมาณแผ่นดินหรื อเงินกู้จากภาครัฐ ซึง่ จะทาให้ รัฐสามารถนาบุคลากร
และเงินงบประมาณหรื อเงินกู้ไปพัฒนาโครงการอื่น ๆ หรื อให้ บริ การประชนชนในส่วนอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้ มากขึ ้น
พ.ร.บ. ร่ วมลงทุน ได้ ประกาศและมีผลใช้ บังคับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 สคร. ได้ รับ
มอบหมายให้ เ ป็ นหน่วยงานกลางในการดาเนิน โครงการร่ ว มลงทุน ระหว่า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน (PPP Projects) ภายใต้ กฎหมายดังกล่าว และได้ จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 - 2562 และกฎหมายลาดับรอง รวมทัง้
แนวทางปฏิบตั ิที่จะสนับสนุนการดาเนินโครงการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
(PPP Projects) ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุน
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หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์ จะทาโครงการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
(PPP Projects) จะทาการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอต่อกระทรวงเจ้ าสังกัดให้
ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของ
รั ฐ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบในหลัก การของโครงการ หากเป็ นกรณี ที่ มี ก าร ใช้ เงิ น
งบประมาณหรื อเงินกู้ ให้ เสนอโครงการนันต่
้ อคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิโครงการและ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายหรื อวงเงินที่จะก่อหนี ้ต่อไป ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิโครงการ
หรื อความเห็นชอบในหลักการของโครงการ (แล้ วแต่กรณี) หน่วยงานเจ้ าของโครงการจะ
ดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกเอกชนและเสนอผลการคัดเลือกเอกชนต่อคณะรัฐมนตรี
ก่อนที่หน่วยงานเจ้ าของโครงการจะลงนามในสัญญากับเอกชนที่ได้ รับการคัดเลือกได้
4.

การลงทุนที่วางแผนไว้
(ก)

กทพ.
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดและสถานะของโครงการลงทุนของ กทพ. และ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
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โครงการ

โครงการที่คาดว่ าจะแล้ วเสร็จในปี 2560 - 2564
1.
ทางเชื่อมต่อจากทางพิเศษสาย
ศ รี รั ช - ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษ
ศรี รั ช ด้ า นทิ ศเหนื อ (มุ่งไปทาง
แจ้ งวัฒนะ)
โครงการที่คาดว่ าจะแล้ วเสร็จในปี 2565 - 2569
1.
โครงการทางพิเศษสายพระราม
3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้ านตะวันตก

ระยะทาง การศึกษาความ
(กิโลเมตร)
เหมาะสม

สถานะของโครงการ
ณ วันที่ 4 กันยายน 2561

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

0.4



อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยเริ่ มก่อสร้ าง คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
เดือนสิงหาคม 2560 คาดว่าจะแล้ วเสร็ จ ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นการก่อสร้ างช่วงสัน้ ๆ ที่
เดือนกันยายน 2561
อานวยความสะดวกผู้ใช้ ทางเดิม อีกทังตั
้ งอยู
้ ห่ ่างไกล
เส้ นทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก

18.7



ครม.ได้ อนุมัติให้ ดาเนินโครงการ ในเดือน
มิถนุ ายน 2560 โดยมีแผนที่จะเริ่ มก่อสร้ าง
โครงการในเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในเดือนมกราคม 2565 และ
คาดว่าจะส่งผลในทางบวกต่อปริ มาณการจราจรบน
คณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ มแห่ง ชาติ มีม ติใ น
ทางพิ เ ศษบูร พาวิ ถี เนื่ อ งจากเส้ น ทางนี จ้ ะป้ อน
การประชุ ม ครั ้ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1
การจราจรเข้ าสูท่ างพิเศษเฉลิมมหานครซึง่ เชื่อมต่อกับ
สิ ง หาคม 2561 รั บทราบรายงานการ
ทางพิเศษบูรพาวิถี
เปลี่ ย นแ ปลง รา ย ละ เ อี ย ด ใ นรา ย ง า น
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมฯ ของโครงการแล้ ว
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ระยะทาง การศึกษาความ
(กิโลเมตร)
เหมาะสม
โครงการระบบทางด่วนขันที
้ ่ 3
24.1

สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไป
ยั ง ถ น น ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานครด้ านตะวันออก
และส่วนต่อขยายทดแทน ตอน
N1
โครงการ

โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทาง
ยกระดั บ อุ ต ราภิ มุ ข และทาง
พิ เ ศษศรี รั ช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร

2.6



สถานะของโครงการ
ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับทางพิเศษที่กองทุน
ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาความเหมาะสม คาดว่าจะส่งผลในทางบวกโดยตรงต่อทางพิเศษฉลอง
จาก สนข. โดยปั จ จุบัน กทพ. อยู่ร ะหว่า ง รัช แต่จะส่งผลในทางบวกทางอ้ อมเพียงเล็กน้ อยต่อ
เตรี ยมดาเนินการทบทวน รายงานผลกระทบ ทางพิเศษบูรพาวิถี
สิ่ ง แวดล้ อมฯ ตอน N2
ตามมติ
คณะกรรมการจัด การจราจรทางบก และ
คาดว่าจะนาเสนอ ครม. ในเดือนธันวาคม
2561 ทัง้ นี ้ คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างตอน N2
ประมาณเดื อ นมกราคม 2563 และเริ่ ม
ก่อสร้ างตอน N1 ประมาณเดือนสิงหาคม
2563 และจะเปิ ดให้ บริ ก ารทั ง้ โครงการ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติมีมติใน คาดว่าจะมีผลกระทบต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
การประชุ ม ครั ง้ ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 ในรายได้ ครัง้ แรกน้ อยเนื่องจากอยู่ในพื ้นที่ที่ค่อนข้ าง
สิงหาคม 2561 เห็นชอบรายงานผลกระทบ ห่างไกลเส้ นทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
สิ่ ง แวดล้ อ มฯ ของโครงการแล้ ว ปั จ จุ บัน ร า ย ไ ด้ ค รั ้ ง แ ร ก แ ล ะ ร อ ง รั บ ผู้ ใ ช้ ท า ง ค น ล ะ
กทพ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการว่าจ้ างที่ปรึ กษา กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ จะรองรั บ ผู้ ใช้ ทางจากพื น้ ที่
เพื่อทบทวนปริ มาณจราจรและแบบก่อสร้ าง ทางด้ า นทิ ศเหนือ ของย่า นรั ง สิต ไปยังพื น้ ที่ ด้ านทิ ศ
เพื่อใช้ ในการเจรจากับผู้รับสัมปทานต่อไป ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
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ระยะทาง การศึกษาความ
สถานะของโครงการ
ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับทางพิเศษที่กองทุน
(กิโลเมตร)
เหมาะสม
ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
โครงการทางพิเศษสายกะทู้ 3.98

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต
สิง่ แวดล้ อมแห่งชาติได้ มมี ติเห็นชอบรายงาน ในรายได้ ครัง้ แรก เนื่องจากตังอยู
้ ่ห่างไกลจากทาง
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มฯ และกระทรวง พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
คมนาคมได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการเมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2561ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเสนอ
โครงการตามขัน้ ตอนของพระราชบัญ ญัติ
การให้ เ อกชนร่ ว มลงทุน ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2556
โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช104.7

อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบ คาดว่าจะส่งผลในทางบวกต่อปริ มาณการจราจรบน
นครนายก-สระบุรี
สิ่งแวดล้ อมฯ ของสานักงานนโยบายและ ทางพิเศษฉลองรัช เนื่องจากเป็ นส่วนต่อขยายของ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ทางพิเศษฉลองรัช
โครงการทางพิ เ ศษสายอุ ด ร
42.0

อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
รัถยา- พระนครศรี อยุธยา
สิ่งแวดล้ อมฯ ของสานักงานนโยบายและ ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก เนื่องจากตังอยู
้ ่ห่างไกลจาก
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
2.0
กระทรวงคมนาคมมี น โยบายที่ จ ะด าเนิ น คาดว่าจะส่งผลในทางบวกกับปริ มาณจราจรบนทาง
สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) –
โครงการทางเชื่อมต่อจากท่าเรื อกรุ งเทพไป พิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี เนื่องจากเป็ น
ท่าเรื อกรุงเทพ
ยัง ทางพิ เ ศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โครงข่า ยที่ เ ชื่ อ มต่อ กับ ทางพิ เ ศษสายบางนา-อาจ
เพื่ อ แก้ ปั ญหาจราจรบนโครงข่ า ยถนน ณรงค์ (S1)
บริ เ วณท่ า เรื อ โดยปั จ จุ บัน อยู่ร ะหว่ า ง
โครงการ
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โครงการ

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
บูรพาวิถี-ถนนเลีย่ งเมืองชลบุรี

ระยะทาง การศึกษาความ
(กิโลเมตร)
เหมาะสม

6.5

-

สถานะของโครงการ
ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับทางพิเศษที่กองทุน
ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
เตรี ยมการจัดจ้ างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ พฒ
ั นาทาง คาดว่าจะส่งผลในทางบวกกับปริ มาณจราจรบนทาง
เชื่ อมต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังถนน พิเศษบูรพาวิถี เนื่องจากเป็ นส่วนต่อขยายของทาง
เลี่ย งเมื องชลบุรี เพื่ อ แก้ ปั ญหาการจราจร พิเศษบูรพาวิถี
ติดขัดบนถนนสุขมุ วิทบริ เวณด้ านหน้ านิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร โดยปั จจุบัน กทพ.
อยู่ระหว่างเตรี ยมการจัดจ้ างที่ปรึ กษาเพื่อ
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

ทีม่ า: กทพ., 2561
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แผนที่ด้านล่างนี ้แสดงที่ตงของโครงการของ
ั้
กทพ.

โดยทัว่ ไป โครงการใหม่ของ กทพ. ตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ซึ่งมีปริ มาณการจราจรสูงหรื อ
เป็ นทางเชื่อมต่อไปยังพื ้นที่ที่มีความสาคัญในทางเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี ้
(1)

โครงการทางพิ เ ศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานครด้ านตะวันตก เป็ นโครงการใหม่ที่เริ่ มที่ถนนพระราม 3
ผ่านแขวงดาวคะนองไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร ด้ าน
ตะวันตก และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่เมืองชัน้ นอกและ
พื ้นที่เมืองชันในของกรุ
้
งเทพมหานคร และบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัด
บนถนนพระราม 2 และทางพิ เ ศษเฉลิ ม มหานคร ช่ ว งบางโคล่ ดาวคะนอง

(2)

โครงการระบบทางด่วนขันที
้ ่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้ านตะวันออก และส่วนต่อขยายทดแทน
ตอน N1 เป็ นโครงการระบบทางด่วนขันที
้ ่ 3 ใหม่ มีระยะทางประมาณ
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24.1 กิ โลเมตร แบ่งออกเป็ น 3 ช่ วง และมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ ปัญหา
การจราจรติ ด ขัด ในพื น้ ที่ ท างด้ านทิ ศเหนื อ ของกรุ ง เทพมหานครและ
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง พื น้ ที่ ท างด้ านทิ ศ ตะวั น ตกและตะวั น ออกของ
กรุงเทพมหานคร
(3)

โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรี อยุธยา เป็ นโครงการขยาย
เส้ น ทางพิ เ ศษอุด รรั ถ ยาไปยัง ภาคกลางตอนบนและภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย โดยผ่านนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งระหว่างทางไปจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

(4)

โครงการทางพิ เศษสายฉลองรั ช -นครนายก-สระบุรี เป็ นโครงการการ
ขยายทางพิเศษฉลองรัชให้ ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย และไปยังจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

(5)

โครงการทางพิ เ ศษสายกะทู้ - ป่ าตอง จัง หวัด ภูเ ก็ ต เป็ นโครงการใน
อาเภอกะทู้ ตาบลป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่ มจากอาเภอกะทู้ไปยังหาด
ป่ าตอง ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

(6)

โครงการทางเชื่ อ มต่ อ จากทางพิ เ ศษสายศรี รั ช - วงแหวนรอบนอก
กรุ ง เทพมหานครไปยัง ทางพิ เ ศษศรี รั ช ด้ า นทิ ศ เหนื อ (มุ่ง ไปทางแจ้ ง
วัฒนะ) เป็ นโครงการที่อานวยความสะดวกให้ ผ้ เู ดินทางจากทางพิเศษศรี
รัช - วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยัง
ทางพิเศษศรี รัชในด้ านทิศเหนือ (มุง่ ไปทางแจ้ งวัฒนะ) ได้ โดยตรง

(7)

โครงการโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมขุ และทางพิเศษ
สายศรี รัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็ นโครงการที่เชื่อมโยงการ
เดิ น ทางทางด้ านเหนื อ เช่ น จากรั ง สิ ต ไปยั ง ด้ านตะวั น ตกของ
กรุงเทพมหานคร

(8)

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) – ท่าเรื อ
กรุ งเทพ เป็ นโครงการที่เชื่อมโยงการเดินทางจากท่าเรื อกรุ งเทพเข้ า กับ
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

(9)

โครงการทางเชื่ อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี -ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี เป็ น
โครงการที่เชื่อมโยงการเดินทางจากทางพิเศษบูรพาวิถีเข้ ากับถนนเลี่ยง
เมื อ งชลบุรี เพื่อ ให้ ผ้ ูใ ช้ ท างสามารถเดิ น ทางต่อ ไปยังทางหลวงพิ เ ศษ
ระหว่างเมืองสาย 7 ได้
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(ข)

ทล.
ทล. มีแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคต ภายใต้ แผนแม่บท
การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทังสิ
้ ้น
21 สายทาง ระยะทางรวม 6,612.0 กิโลเมตร ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
โดยมีแนวคิดการกาหนดโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เน้ นเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ด่านการค้ าชายแดน รวมถึงพื ้นที่อุตสาหกรรมและฐานการผลิต
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
อีกทังยั
้ งเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งทังทางถนน
้
ทางราง ทางน ้า และทางอากาศ
ส่วนรู ปแบบการลงทุนจะแบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ช่วงระยะ 10 ปี แรก (พ.ศ.25602569) และในช่วง 10 ปี หลัง (พ.ศ.2570-2579) รวมมูลค่าลงทุนกว่า 2.1 ล้ านล้ าน
บาท ซึ่งจะสอดคล้ องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในอนาคต ด้ านการ
ลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมขนส่ง ทังนี
้ ้ กระทรวงคมนาคมอยูร่ ะหว่าง
นาเสนอแผนแม่บทการพัฒ นาทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือ งระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป
แผนที่ ด้ านล่ า งนี แ้ สดงที่ ตั ง้ ของโครงการการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ แ ละ
ภาคเอกชนของ ทล. ในปั จจุบนั
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงโครงการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของ
ทล. ตามแผนยุทธศาสตร์ การให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 –
2562
โครงการ

ระยะทาง
(กิโลเมตร)
110

ปี ที่จะเปิ ดใช้

1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย
2566
นครปฐม - ชะอา
2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
70
2566
หาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
96
2563
บางใหญ่ - กาญจนบุรี
4) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวง
74
2569
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้ านตะวันตก
- ราชบุรี (ปากท่อ)
5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
203
2568
บางปะอิน - นครสวรรค์
6) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อ
18
2565
ขยายทางยกระดับอุตราภิมขุ ช่วงรังสิต - บาง
ปะอิน
7) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
196
2563
บางปะอิน - นครราชสีมา
ทีม่ า: แผนยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562, สคร.

ประมาณการมูลค่ าเงิน
ลงทุนทัง้ หมด (ล้ านบาท)
80,060.0
30,058.0
61,204.0
89,292.0

40,000.0
24,010.0

77,970.0

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของ ทล. สามารถส่งเสริ มโครงการทางพิเศษ
ของ กทพ. เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับ
อุตราภิมุข ช่วงรังสิต – บางปะอิน ของ ทล. กับโครงการทางพิเศษฉลองรัชของ
กทพ. และการเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ที่ผ่านพืน้ ที่เขตธุรกิจของ
กรุ งเทพมหานครและเชื่ อมต่อกับจังหวัดอื่น ๆ จะทาให้ โครงการทางพิเศษของ
กทพ. ได้ รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวด้ วย
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บทสรุ ป
ทางที่มีก ารจัดเก็ บค่า ผ่านทางในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจะได้ รับประโยชน์ จาก
แนวโน้ มสาคัญในทางบวกและมาตรการของรัฐบาล เช่น มีการเดินทางเพิ่มมากขึ ้น มีการใช้
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ ้น ความมัง่ คัง่ เพิ่มมากขึ ้น อัตราการเติบโตของประชากรที่
เพิ่ ม ขึน้ อัต ราการเติ บ โตของผู้มี ง านทาที่ เ พิ่ ม ขึน้ และการพัฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก โปรดพิจารณารายละเอียดของแนวโน้ มที่สาคัญต่างๆ ในประเทศไทยในหัวข้ อ 2.3
"กลยุทธ์ ของกองทุน - 2 ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกมีศักยภาพ และมี
โอกาสในการได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเติ บ โตจากแนวโน้ ม สาคัญ ต่า ง ๆ ในประเทศไทย
(Megatrends)"

3.3.

กทพ.
3.3.1. ภาพรวม
กทพ. เป็ นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ก่อตังขึ
้ ้นตามประกาศของ
คณะปฏิวตั ิฉบับที่ 290 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ต่อมา กทพ. อยู่ภายใต้ บงั คับของ
พ.ร.บ. กทพ. โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 มกราคม 2551 กทพ. มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้ บริ การที่ดี
มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย อย่างยัง่ ยืน ปั จจุบนั กทพ. เปิ ดให้ บริ การทางพิเศษ 8 สายทาง
(ซึ่งรวมถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก) มีระยะทางรวมทัง้ สิ ้น 224.6 กิ โลเมตร
นอกจากนี ้ ยัง มี ท างเชื่ อ มต่อ 3 ทางเชื่ อ มในกรุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และจัง หวัด อื่ น ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยการดาเนินการทางพิเศษทัง้ 8 สายทางนี ้เป็ นการดาเนินงานเองหรื อ
ร่วมกับคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นผู้รับสัมปทาน นอกจากกิจการหลักของ กทพ. ซึ่งได้ แก่การให้ บริ การทางพิเศษ
แล้ ว กทพ. ยังให้ บริ การอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การให้ เช่าพื ้นที่ใต้ ทางพิเศษของ กทพ. นอกจากนี ้ กทพ.
ยังได้ รับรางวัลที่เกี่ ยวกับการให้ บริ การข้ อมูลสาธารณะและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตลอดจนรางวัลนวัตกรรมด้ านการให้ บริ การ ด้ านความปลอดภัยทาง
ถนน และด้ านอื่น ๆ เช่น รางวัลบริ การภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี 2557 Thailand Public Service
Awards 2014 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริ การที่เป็ นเลิศ ระดับดี รางวัล Prime Minister’s Road
Safety Awards 2013 ผลงานดีเด่นด้ านความปลอดภัยทางถนน 11th Thailand Road Safety
Seminar : Rights and Road Safety รางวัลชนะเลิศ บทความเรื่ อง การประยุกต์ใช้ โอเพนซอร์ ซ เพื่อ
จัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรแบบยัง่ ยืน : กรณีศกึ ษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ กทพ. ยัง มี ภ ารกิ จ ที่ จ ะก่ อ สร้ างทางพิ เ ศษใหม่ หรื อ การต่ อ ขยายเส้ น ทางเดิ ม ทัง้ ใน
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอี ยดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโครงการใหม่ที่ กทพ. จะดาเนินการได้ ในหัวข้ อ 3.3" กทพ. - 3.3.5 โครงการในอนาคต" โดย
ปกติ แหล่งเงินทุนสาหรับการได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและการก่อสร้ างอาจได้ มาจากการที่รัฐบาล
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จัดสรรงบประมาณให้ แก่ กทพ. การออกพันธบัตรของ กทพ. เงินกู้ยืมจากรัฐบาล และเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
3.3.2. ทางพิเศษของ กทพ.

ทางพิเศษของ กทพ. ตังอยู
้ ่ในกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑลและจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย โดยทางพิ เ ศษเหล่า นี ส้ ร้ างขึน้ ในต าแหน่ง ทางยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ เชื่ อ มต่ อ พื น้ ที่ ต่า ง ๆ ภายใน
กรุ งเทพมหานครเพื่อเป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ใู ช้ ทางในการหลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีการจราจรหนาแน่น และ
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เชื่อมต่อพื ้นที่ในกลางเมืองกรุ งเทพมหานครเข้ ากับพื ้นที่ชานเมือง รวมทังเชื
้ ่อมต่อพื ้นที่ชานเมืองรอบ
นอกเข้ ากับจังหวัดใกล้ เคียง โดยเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ ทางซึ่งใช้ รถยนต์ประเภท 4 ล้ อ 6 – 10 ล้ อ และ
มากกว่า 10 ล้ อ แต่ใ นปั จ จุบันทางพิเศษเหล่านี ไ้ ม่เ ปิ ดให้ บริ ก ารแก่ รถจักรยานยนต์ หรื อ รถ 2 ล้ อ
ประเภทอื่น ๆ ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลหลักเกี่ยวกับทางพิเศษของ กทพ.
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ที่ตงั ้

สถานที่สาคัญที่อยู่ในเส้ นทาง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ค่ าก่ อสร้ าง
(ล้ านบาท)

ด่ านเก็บ
ค่ าผ่ าน
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณ
การจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อ
วันสาหรับ
รอบปี บัญชี
2560

ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณการจราจร
ต่ อวัน สาหรับ
รอบปี บัญชี 2560

1

ทางพิเศษบางนา –
อาจณรงค์

เริ่ มจากปลายทางพิเศษฉลอง
รัช และอยูเ่ หนือทางพิเศษเฉลิม
มหานครจากทางแยกต่างระดับ
อาจณรงค์เชื่อมต่อไปยังทาง
พิเศษบูรพาวิถี

-

4.7

2,236.6

-

6

-

-

2

ทางพิเศษบูรพาวิถี

เริ่ มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหา
นคร บริ เวณบางนาไปทางทิศ
ตะวันออก ข้ ามแม่น ้าบางปะกง
และ สิ ้นสุดที่จงั หวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(วิทยาเขตบางนา)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(วิทยาเขตบางนา)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
โครงการเมกาซิตี ้ บางนา
ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ย่านที่พกั อาศัย
เมืองใหม่บางพลี โรงไฟฟ้า
บางปะกง และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร

55.0

24,923.1

20

6

147,539

360,000

3

ทางพิเศษเฉลิมมหา
นคร

สายดินแดง - ท่ าเรื อ เริ่ มจาก
ปลายถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งไป
ทางทิศใต้ ผ่านทางแยกต่าง
ระดับมักกะสัน ผ่านถนน

สายดินแดง - ท่ าเรื อ มี
เส้ นทางผ่านย่านพาณิชย์
ในถนนเพลินจิต และ ถนน
พระราม 4 ซึง่ สามารถ

27.1

6,418.8

20

6

373,662

400,000
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ที่ตงั ้

สถานที่สาคัญที่อยู่ในเส้ นทาง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ค่ าก่ อสร้ าง
(ล้ านบาท)

สุขมุ วิท ถนนพระราม 4 ถึงทาง
แยกต่างระดับท่าเรื อ เชื่อมต่อ
กับสายดาวคะนอง–ท่าเรื อ
สายบางนา - ท่ าเรื อ เริ่มจาก
ปลายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 (บางนา - บางปะ
กง) บริเวณบางนา แล้ วมุ่งไป
ทางทิศตะวันตก ผ่านจุดตัดทาง
พิเศษฉลองรัชที่ทางแยกต่าง
ระดับสุขมุ วิท ถึงทางแยกต่าง
ระดับท่าเรื อ
สายดาวคะนอง - ท่ าเรื อ เริ่ ม
จากทางแยกต่างระดับท่าเรื อ
ผ่านทางแยกต่างระดับบางโคล่
ข้ ามแม่น ้าเจ้ าพระยาทีส่ ะพาน
พระราม 9 และสิ ้นสุดที่ถนน
พระราม 2

ด่ านเก็บ
ค่ าผ่ าน
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณ
การจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อ
วันสาหรับ
รอบปี บัญชี
2560

ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณการจราจร
ต่ อวัน สาหรับ
รอบปี บัญชี 2560

เดินทางต่อไปยังสถานที่
สาคัญได้ แก่ศนู ย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายบางนา - ท่ าเรื อ มี
เส้ นทางผ่านย่านพาณิชย์
ในเขตบางนา คลองเตย
ซึง่ เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่
สาคัญได้ แก่ ศูนย์
นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค สถานีขนส่ง
เอกมัยและท่าเรื อ
คลองเตย

สายดาวคะนอง - ท่ าเรื อ
มีเส้ นทางผ่านย่าน
พาณิชย์บริ เวณถนน
ดาวคะนอง ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนพระราม 3 และถนน
สาธุประดิษฐ์
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ที่ตงั ้

สถานที่สาคัญที่อยู่ในเส้ นทาง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ค่ าก่ อสร้ าง
(ล้ านบาท)

ด่ านเก็บ
ค่ าผ่ าน
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณ
การจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อ
วันสาหรับ
รอบปี บัญชี
2560

ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณการจราจร
ต่ อวัน สาหรับ
รอบปี บัญชี 2560

4

ทางพิเศษฉลองรัช

เชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานคร ด้ าน
ตะวันออกบริ เวณจตุโชติ เข้ า
กับกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ที่บริ เวณอาจณรงค์และทาง
พิเศษบางนา - อาจณรงค์

ย่านพาณิชย์ในเขต
ลาดพร้ าว ถนนพระราม 9
และถนนรามคาแหง

28.2

14,725.1

16

6

221,925

350,000

5

ทางพิเศษกาญจนา
ภิเษก (บางพลี-สุข
สวัสดิ)์

เริ่ มต้ นจากถนนสุขสวัสดิ์
บริ เวณอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ข้ าม
แม่น ้าเจ้ าพระยาไปทางทิศ
ตะวันออกผ่านถนน
สุขมุ วิท ถนนศรี นคริ นทร์ และ
ถนนเทพารักษ์ ไปบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
34 (บางนา–บางปะกง) บริ เวณ
อาเภอบางพลี

เขตพระประแดง แม่น ้า
เจ้ าพระยา ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรี นคริ นทร์ และเขต
บางพลี

22.5

21,278.2

21

6

257,935

330,000

6

ทางพิเศษศรี รัช –
ถนนวงแหวนรอบ
นอก

เริ่ มจากถนนกาญจนาภิเษก
ใกล้ กบั โรงกรองน ้ามหาสวัสดิ์
มุ่งหน้ าไปทางทิศตะวันออก
ขนานกับทางรถไฟชานเมือง

สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ
ใกล้ กบั สถานีขนส่งหมอ
ชิต 2

16.7

22,286.3(3)

9

6

47,090

-
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ที่ตงั ้

สถานที่สาคัญที่อยู่ในเส้ นทาง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ค่ าก่ อสร้ าง
(ล้ านบาท)

ด่ านเก็บ
ค่ าผ่ าน
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณ
การจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อ
วันสาหรับ
รอบปี บัญชี
2560

ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณการจราจร
ต่ อวัน สาหรับ
รอบปี บัญชี 2560

32

6

327,273(1)

380,000(1)

186,076

220,000

สายสีแดง (บางซื่อ - ตลิง่ ชัน)
สิ ้นสุดที่สถานีรถไฟชุมทางบาง
ซื่อใกล้ กบั สถานีขนส่งหมอชิต
2
7

ทางพิเศษศรี รัช(1)

ส่ วน A เริ่ มต้ นที่ถนน
รัชดาภิเษกผ่านบริ เวณทางแยก
ต่างระดับพญาไท (โรงกรองน ้า
สามเสน) สิ ้นสุดแนวสายทางที่
ถนนพระราม 9

ส่ วน A ถนนรัชดาภิเษก
และถนนพระราม 9

ส่ วน B มีแนวเชื่อมต่อกับส่วน
A ที่บริ เวณทางแยกต่างระดับ
พญาไท (โรงกรองน ้าสามเสน)
ผ่านถนนยมราช ถนนศรี
อยุธยา ถนนสาทร ถนนจันทน์
ถนนพระราม 4 และสิ ้นสุดที่
บริ เวณบางโคล่
ส่ วน C เชื่อมต่อกับส่วน A
บริ เวณถนนรัชดาภิเษก ผ่าน
ถนนประชาชื่น มุ่งไปทางทิศ
เหนือ สิ ้นสุดที่ถนนแจ้ งวัฒนะ

ส่ วน B แยกยมราช ถนน
ศรี อยุธยา ถนนสาทร ถนน
จันทน์ ถนนพระราม 4
และบริเวณบางโคล่

ส่ วน C ถนนรัชดาภิเษก
ถนนประชาชื่นและถนน
แจ้ งวัฒนะ

38.4

16,084.2(4)
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ที่ตงั ้

สถานที่สาคัญที่อยู่ในเส้ นทาง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ค่ าก่ อสร้ าง
(ล้ านบาท)

8

ทางพิเศษอุดรรัถยา
(2)

ส่ วน D เชื่อมต่อกับส่วน A โดย
เริ่ มจากถนนพระราม 9 ไปทาง
ทิศตะวันออก และสิ ้นสุดที่ถนน
ศรี นคริ นทร์

ส่ วน D ถนนพระราม 9
และถนนศรี นคริ นทร์

ระยะที่ 1 (แจ้ งวัฒนะ - เชียง
ราก) เริ่ มต้ นที่ปลายทางพิเศษ
ศรี รัชบริเวณถนนแจ้ งวัฒนะ ไป
ถึงอาเภอบางพูนและต่อเนื่อง
ไปยังอาเภอเชียงราก จนถึง
ถนนทางเข้ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี

ระยะที่ 1 (แจ้ งวัฒนะ เชียงราก) ถนนแจ้ งวัฒนะ
อาเภอบางพูน และอาเภอ
เชียงราก จังหวัดปทุมธานี
และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)

ระยะที่ 2 (เชียงราก - บางไทร)
เชื่อมต่อกับระยะที่ 1 ที่อาเภอ
เชียงราก จังหวัดปทุมธานี และ
มีแนวสายทางมุง่ ไปทางทิศ
เหนือ ไปสิ ้นสุดที่ถนนวงแหวน
รอบนอกตะวันตกของ ทล. ใน
อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

ระยะที่ 2 (เชียงราก - บาง
ไทร) อาเภอเชียงราก
จังหวัดปทุมธานี และ
อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

32.0

15,106.1(5)

ด่ านเก็บ
ค่ าผ่ าน
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

10

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

4-6

ปริมาณ
การจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อ
วันสาหรับ
รอบปี บัญชี
2560

ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณการจราจร
ต่ อวัน สาหรับ
รอบปี บัญชี 2560

192,439

220,000

85,206

220,000
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ที่ตงั ้

สถานที่สาคัญที่อยู่ในเส้ นทาง

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ค่ าก่ อสร้ าง
(ล้ านบาท)

รวม

-

224.6

123,058.4

ด่ านเก็บ
ค่ าผ่ าน
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

128

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ
ทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณ
การจราจร
โดยเฉลี่ยต่ อ
วันสาหรับ
รอบปี บัญชี
2560

ความสามารถใน
การรองรับ
ปริมาณการจราจร
ต่ อวัน สาหรับ
รอบปี บัญชี 2560

1,839,145

2,480,000
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หมายเหตุ:
(1)

กทพ. ได้ทาสัญญาสัมปทานกับ BECL ซึ่ งได้ควบรวมกิ จการกับบริ ษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็ น BEM เพือ่ ลงทุนในการก่อสร้าง การบริ หาร ตลอดจนการบารุงรักษา
ทางพิ เศษศรี รชั เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที ่ 1 มี นาคม 2533
กทพ. ได้ทาสัญญาสัมปทานกับ BEM เพิ่ มเติ มเพือ่ ลงทุนในการก่อสร้าง การบริ หาร ตลอดจนการบารุงรักษาทางพิ เศษศรี รชั – วงแหวนรอบนอก เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที ่
15 ธันวาคม 2555
ข้อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวันสาหรับรอบปี บัญชี 2560 จานวน 327,273 คันต่อวันนัน้ เป็ นข้อมูลของทัง้ ทางพิ เศษศรี รชั ส่วน A และส่วน B

ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรต่อวันสาหรับรอบปี บัญชี 2560 จานวน 380,000 คันต่อวันนัน้ เป็ นข้อมูลของทัง้ ทางพิ เศษศรี รชั ส่วน A และส่วน B (2) กทพ. ได้ ท า
สัญญาสัมปทานกับ NECL เพือ่ ลงทุนในการก่อสร้าง การบริ หาร ตลอดจนการบารุงรักษาทางพิ เศษอุดรรัถยา เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที ่ลงนามในสัญญาซึ่ งได้แก่วนั ที ่ 27
กันยายน 2539
(3)

ค่าก่อสร้างสาหรับทางพิ เศษศรี รชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครบันทึกตามมูลค่าของสัญญาสัมปทาน

(4)

ค่าก่อสร้างของทางพิ เศษศรี รชั และทางพิ เศษอุดรรัถยาบันทึกตามมูลค่าโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ จากคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี ้ กทพ. ยังดาเนิ นงานทางเชื ่อมต่อ 3 ทางดังต่อไปนี ้
(ก)
(ข)
(ค)

ทางเชื ่อมต่อทางยกระดับด้านทิ ศใต้ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิกบั ทางพิ เศษบูรพาวิ ถี ซึ่ งเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางพิ เศษบูรพาวิ ถี และอานวยความ
สะดวกในการเดิ นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ
ทางเชื ่อมต่อทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์ ) กับทางพิ เศษบูรพาวิ ถี ซึ่ งเชื ่อมต่อเส้นทางคมนาคมของทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์ ) กับทาง
พิ เศษบูรพาวิ ถีและถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก
ทางเชื ่อมต่อทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์ ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (หรื อที ่เรี ยกว่า ทางเชื ่อมต่อเฉลิ มราชดาริ 84 พรรษา) เพื ่อเสริ มโครงข่ าย
การจราจรทางด้านทิ ศใต้ของกรุงเทพมหานคร
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3.3.3. นโยบายและแผน
กทพ. ได้ เ ริ่ ม จัด ท าแผนวิ สาหกิ จ และแผนปฏิ บัติ ก ารประจาปี มาตัง้ แต่ปี งบประมาณ 2528 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2527 สาหรับใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน ในการจัดทาแผน
วิสาหกิจ ปี งบประมาณ 2560 - 2564 กทพ. กาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการดาเนินงานให้ มี
ความสอดคล้ องรองรับกับยุทธศาสตร์ หลักของการพัฒนาประเทศตามทิศทางของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม รวมทัง้ นโยบายหรื อแผนยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ความต้ องการและความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย ตลอดจนสถานการณ์ตา่ ง ๆ เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ในการจัดทาแผนวิสาหกิจ ปี งบประมาณ 2560 - 2564 ได้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินงานที่
สอดคล้ อ งกับ สภาวการณ์ ปั จจุบั น และรองรั บ แผนยุท ธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ ก ระทรวง รวมทัง้
นโยบายและมติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น โดยกาหนดทิศทางองค์กรและยุทธศาสตร์ การดาเนินงานของ
กทพ. ภายใต้ วิ สยั ทัศน์ "มุ่งมั่นพัฒ นาทางพิเศษ เพื่อ ให้ บ ริ ก ารที่ ดี มี ความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัย อย่างยัง่ ยืน" ซึง่ ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่
1.

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้ บริ การทางพิเศษอย่างยัง่ ยืน

2.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

3.

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างความยัง่ ยืนต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม

4.

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้ างสรรค์ กทพ. ให้ เป็ นองค์กรแห่งอนาคต

3.3.4. การก่ อสร้ าง
การก่อสร้ างทางพิเศษสายใหม่ของ กทพ. ใช้ ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ปี ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางและความ
ซับซ้ อนของโครงสร้ างและการก่อสร้ าง กทพ. แต่งตังผู
้ ้ รับจ้ างโดยใช้ กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ในการ
คัดเลือกผู้รับจ้ าง กทพ. จะพิจ ารณาปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ผลงานที่ผ้ รู ับจ้ างเคยก่อสร้ าง ความเป็ นอิสระ
จากผู้รับจ้ างที่เสนอราคารายอื่น ในแง่ของการมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน และฐานะการเงิน กทพ. จะยังคงกากับ
ดูแลและควบคุมงานก่อสร้ างที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง
3.3.5. โครงการในอนาคต
การเสนอโครงการก่อสร้ างทางพิเศษสายใหม่นนั ้ กทพ. จะต้ องดาเนินการตามขันตอนต่
้
าง ๆ เช่น (1)
จัดทาการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางพิเศษเพื่อให้ มีความเป็ นไปได้ ในการลงทุน และจัดทา
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้ อมฯ ให้ คณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติเห็นชอบ จากนัน้ (2) ยื่นข้ อเสนอ
โครงการต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หาก โครงการได้ รับอนุมตั ิ กระทรวงคมนาคมจะยื่น
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ขออนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง (สาหรับโครงสร้ างเงินทุน) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ก่อนที่จะเสนอ
เรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในอนาคตที่ กทพ. จะดาเนินการ และสถานะของโครงการ
รายละเอียดของโครงการในอนาคต(2)

สถานะโครงการ ณ วันที่
4 กันยายน 2561

ประมาณการ
ค่ าก่ อสร้ าง (1 )
(ล้ านบาท)

อยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ าง
โ ด ย เ ริ่ ม ก่ อ ส ร้ า ง เ ดื อ น
สิงหาคม 2560 คาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จ เดื อ นกั น ยายน
2561

287

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานครด้ านตะวันตก

ครม. ได้ อนุ มัติ ใ ห้ ด าเนิ น
โครงการ ในเดือนมิถุนายน
2560 โดยมี แ ผนที่ จ ะเริ่ ม
ก่ อ สร้ างโครงการในเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 และจะ
ก่อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ น
มกราคม 2565และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติมีมติในการประชุม
ครั ง้ ที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่ 1
สิ ง หาคม 2561 รั บ ทราบ
รายงานการเปลี่ย นแปลง
รายละเอี ย ดในรายงาน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมฯ
ของโครงการแล้ ว

30,437

โครงการระบบทางด่วนขันที
้ ่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไป
ยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานครด้ านตะวันออก และ

อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา
ความเหมาะสมจาก สนข.

22,827

โครงการที่คาดว่ าจะแล้ วเสร็จในปี 2560-2564
ทางเชื่ อ มต่ อ จากทางพิ เ ศษสายศรี รั ช - วงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรี รัชด้ านทิศเหนือ (มุ่งไปทาง
แจ้ งวัฒนะ)

โครงการที่คาดว่ าจะแล้ วเสร็จในปี 2565-2569
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รายละเอียดของโครงการในอนาคต(2)

สถานะโครงการ ณ วันที่
4 กันยายน 2561

ส่วนต่อขยายทดแทน ตอน N1

โด ย ปั จ จุ บั น ก ทพ. อ ยู่
ระหว่า งเตรี ย มด าเนิน การ
ทบทวนรายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมฯ ตอน N2 ตาม
มติ ค ณะกรรมการจัด การ
จราจรทางบก และคาดว่า
จะนาเสนอ ครม. ในเดือ น
ธัน วาคม 2561 ทัง้ นี ้ คาด
ว่าจะเริ่ มก่อสร้ าง ตอน N2
ประมาณเดื อ นมกราคม
2563 และเริ่ มก่อสร้ างตอน
N1 ประมาณเดือนสิงหาคม
2563 และจะเปิ ดให้ บริ การ
ทังโครงการประมาณเดื
้
อน
กุมภาพันธ์ 2566

โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมขุ และทางพิเศษ
ศรี รัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติมีมติในการประชุม
ครั ง้ ที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่ 1
สิ ง หาคม 2561 เห็ น ชอบ
รายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมฯ ของโครงการ
แล้ ว ปั จจุ บั น กทพ. อยู่
ระหว่างดาเนินการว่าจ้ างที่
ปรึกษาเพื่อทบทวนปริ มาณ
จราจรและแบบก่ อ สร้ าง
เพื่อใช้ ในการเจรจากับผู้รับ
สัมปทานต่อไป

5,021

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต

เมื่ อ วัน ที่ 7 มี น าคม 2561
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ

8,385

ประมาณการ
ค่ าก่ อสร้ าง (1 )
(ล้ านบาท)
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สถานะโครงการ ณ วันที่
4 กันยายน 2561

ประมาณการ
ค่ าก่ อสร้ าง (1 )
(ล้ านบาท)

รายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมฯ และกระทรวง
ค ม น า ค ม ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม
เ ห็ น ช อ บ ร า ย ง า น ผ ล
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
โ ค ร ง ก า ร เ มื่ อ วั น ที่ 8
มีน าคม 2561 ปั จ จุบัน อยู่
ระหว่างการเสนอโครงการ
ต า ม ขั ้ น ต อ น ข อ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารใ ห้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556
โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ฯ ข อ ง
สานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้ อม

76,252

โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรี อยุธยา

อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ฯ ข อ ง
สานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้ อม

30,008

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) –
ท่าเรื อกรุงเทพ

ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม มี
น โ ย บ า ย ที่ จ ะ ด า เ นิ น
โครงการทางเชื่ อมต่อ จาก
ท่ า เรื อ กรุ ง เทพไปยั ง ทาง
พิ เ ศ ษสา ยบา งนา -อา จ

2,847
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สถานะโครงการ ณ วันที่
4 กันยายน 2561

ประมาณการ
ค่ าก่ อสร้ าง (1 )
(ล้ านบาท)

ณรงค์ (S1) เพื่อ แก้ ปัญหา
จราจรบนโครงข่ า ยถนน
บริ เวณท่าเรื อ โดยปั จจุบนั
อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการจั ด
จ้ างที่ ป รึ กษาเพื่ อ ศึ ก ษา
ความเหมาะสมของ
โครงการ
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนเลีย่ งเมืองชลบุรี

หมายเหตุ:
(1)
(2)

ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม มี
นโยบา ยใ ห้ พั ฒ นาทา ง
เชื่ อ มต่ อ จากทางพิ เ ศษ
บู ร พาวิ ถี ไ ปยั ง ถนนเลี่ ย ง
เมื อ งชลบุรี เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
การจราจรติ ด ขัด บนถนน
สุ ขุ ม วิ ท บริ เวณด้ านหน้ า
นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะ
นคร โดยปั จจุบนั กทพ. อยู่
ระหว่างเตรี ยมการจัดจ้ างที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาความ
เหมาะสมของโครงการ

6,895

ประมาณการค่าก่ อสร้ างโดย กทพ. ซึ่ งรวมค่าควบคุมงานแต่ไม่ รวมค่าจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ณ วันที ่ 4
กันยายน 2561
เพือ่ ความชัดเจน ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี ้ กทพ. ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อผูกพันใดๆ ที ่บงั คับให้ต้องเสนอ
โครงการในอนาคตเหล่านีเ้ พือ่ การลงทุนของบุคคลภายนอกหรื อกองทุน

3.3.6. การประกันภัย
กทพ. ได้ จดั ทาประกันภัยความเสี่ยงในการดาเนินงานตามที่ กทพ. พิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผล
และเหมาะสมในเชิ งพาณิ ช ย์ โดยคานึงถึ งภาระผูก พันที่ กทพ. มี อ ยู่ภายใต้ ข้ อตกลงทางการเงิ น
ตลอดจนข้ อกาหนดภายใต้ พ.ร.บ. กทพ. ดังนัน้ กทพ. จึงได้ จดั ทาประกันภัย ดังต่อไปนี ้
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ประกันภัยสาหรับเงิน ประกอบด้ วย
(ก)

เงินรายได้ คา่ ผ่านทาง โดยคุ้มครองเงินรายได้ ค่าผ่านทางบริ เวณด่านเก็บเงินและตู้
เก็บค่าผ่านทาง

(ข)

เงินทอน โดยคุ้มครองเงินที่ กทพ. จัดเตรี ยมไว้ สาหรับเป็ นเงินทอนค่าผ่านทางพิเศษ
ให้ กบั ผู้ใช้ ทางทังในอาคารด่
้
านเก็บเงินและตู้เก็บค่าผ่านทาง

(ค)

เงินภายในสานักงานจตุจกั ร โดยคุ้มครองเงินสดภายในสานักงานใหญ่ของ กทพ.
(สานักงานจตุจกั ร)

(ง)

เงินอื่น ๆ ภายในสานักงานอโศก โดยคุ้มครองเงินสดภายในสานักงานอโศก

(จ)

เงินศูนย์บริ การลูกค้ าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) จานวน 2 แห่ง คือ
อาคารภายในสถานีบริ การเชื ้อเพลิงของบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (บริ เวณด่าน
บางนา ขาออกเมือง ของทางพิเศษบูรพาวิถี) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

2.

ประกัน อัค คี ภัย โดยคุ้ม ครองสานัก งานและอาคารของ กทพ. ทัง้ หมด รวมถึ ง เครื่ อ งใช้
สานัก งานและอุป กรณ์ ง านช่ า ง อุป กรณ์ จัด เก็ บ ค่า ผ่ า นทาง ซึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง ฐานรากและ
โครงสร้ างทางพิเศษของ กทพ.

3.

ประกันภัยไม้ กนเลนตี
ั้
รถของผู้ใช้ ทาง โดยคุ้มครองถึงยานพาหนะของผู้ใช้ ทางและอุปกรณ์
อัตโนมัติของ กทพ.

4.

ประกันภัยยานพาหนะ สาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ของ กทพ. โดยจัดทาประกันภัยภาค
บังคับตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ
ภาคสมัครใจซึง่ เป็ นการจัดทาประกันภัยอุบตั ิเหตุซงึ่ เกิดจากยานพาหนะ และ

5.

ประกันอุบัติเหตุสาหรั บพนักงานของ กทพ. ที่ป ฏิบัติงานบนทางพิเศษ เช่น พนักงานจัด
การจราจร พนักงานกู้ภยั พนักงานซ่อมบารุง และพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

กทพ. ไม่ได้ จดั ทาประกันภัยสาหรับฐานรากและโครงสร้ างทางพิเศษของ กทพ. นอกจากนี ้ เมื่อมีการ
ดาเนินการก่อสร้ างใด ๆ ให้ แก่ กทพ. กทพ. จะกาหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดทาประกันภัย "ความเสี่ยงทังหมด
้
ของผู้รับจ้ าง" เพื่อคุ้มครองค่าใช้ จ่ายการจัดทดแทนสาหรับงานถาวรและงานชัว่ คราว นอกจากนี ้ ผู้รับ
จ้ างต้ องจัดทาประกันภัย เช่น ค่าทดแทนคนงาน การสูญหายหรื อความเสียหายของเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ และความรับผิดต่อการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก นับตังแต่
้ การเปิ ดให้ บริ การของทางพิเศษ
ของ กทพ. แต่ละสายทาง กทพ. ยังไม่เคยมีการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนตามการประกันภัยที่เกิน
กว่า 20.0 ล้ านบาท
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ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. ยินยอมให้ กองทุนดาเนินการ
จัดให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนีก้ ับบริ ษัทประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับของกองทุน ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กองทุน ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาการให้ สทิ ธิ
1.

2.

ประกันภัยทรัพย์สินประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) โดย
กทพ. เป็ นผู้เ อาประกัน ภัย และมี ก องทุน เป็ นผู้เ อาประกัน ภัย ร่ ว ม และกองทุน เป็ นผู้รั บ
ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ในส่วนของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และมีระยะเวลาของการชดใช้ (Indemnity Period) ตามที่
กองทุนเห็นสมควร โดยกองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี ้ กองทุนยังได้ จดั ทาประกันภัยการก่อการร้ าย (Political Violence Insurance) โดยกองทุน
เป็ นผู้เอาประกันภัยและเป็ นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทาประกันภัยตามสัญญาโอนและรับสิทธิในรายได้
ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
3.3.7. เทคโนโลยีสารสนเทศ
กทพ. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญบางประการสาหรับการจัดเก็บค่าผ่านทาง และส่วนสนับสนุน
รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
1.

การจัดเก็บค่าผ่านทาง
การใช้ ระบบชาระเงิน Easy Pass ร่วมกับ M-Pass ที่ต้ จู ดั เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของ กทพ.
รวมทังระบบส่
้
วนกลาง (Central System) ซึง่ เป็ นระบบบริ หารบัญชีสว่ นกลางของ กทพ.

2.

ส่วนสนับสนุน
กทพ. มี ก ารใช้ ระบบอิน ทราเน็ ตสาหรั บ งานบริ ห ารจัด การภายใน เช่ น การจัด ท าข้ อ มูล
เงินเดือนพนักงาน การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ คา่ ผ่านทางโดยระบบงานตรวจสอบรายได้
การบริ หารงานบุคคล และการจัดเก็บเอกสาร

3.3.8. งานวิจัยและพัฒนา
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กทพ. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา คือ กองวิจยั และ
พัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษซึง่ ประกอบด้ วยบุคลากรประมาณ 30 คน โดยได้ จดั ตังศู
้ นย์ควบคุมระบบ
จราจรอัจฉริ ยะ (ITS Center) เมื่อปี 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้ อมูลและระบบต่าง ๆ ที่
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เกี่ ยวข้ องกับการจราจร ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของโครงข่ายทางพิเศษ ให้ ผ้ ูขับขี่ได้ รับความ
สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น และส่งเสริ มภาพลักษณ์ของ กทพ. ให้ เป็ นองค์กรที่ทนั สมัย มี
การพัฒนาการให้ บริ การอย่างต่อเนื่องด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเป็ นศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้ อมูลสภาพการจราจรกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดความร่ วมมือในการพัฒนาระบบ
จราจรและขนส่งอัจฉริ ยะของประเทศไทย นอกจากนี ้ กทพ. ยังอยูร่ ะหว่างพิจารณาแผนงานต่าง ๆ เพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ได้ แก่
1.

งานติดตังระบบตรวจวั
้
ดและรายงานสภาพการจราจรแบบอัตโนมัติบนทางพิเศษฉลองรัช และ
บูรพาวิถี และ

2.

ระบบบริ หารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control
System) เพื่อแก้ ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษในช่วงเวลาเร่ งด่วนให้ เป็ นไปอย่าง
ยัง่ ยืน อัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพ และเป็ นต้ นแบบของการแก้ ไขปั ญหาการจราจร โดยนา
การใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการบริ หารจัดการ ซึ่งจะช่วยลดการทางานของเจ้ าหน้ าที่จดั การ
จราจรที่คอยอานวยความสะดวกในบริ เวณดังกล่าว และช่วยให้ การจราจรมีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ ้น โดยระบบสามารถทางานโดยอัตโนมัติ ตลอด 24 ชัว่ โมง

นอกจากนี ้ กองวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเป็ นไปได้ ใน
การนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ กนเลนมาใช้
ั้
เพื่อแก้ ไขปั ญหาการจราจร

3.3.9. ทรัพย์ สินทางปั ญญา
กทพ. ใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาในการดาเนินธุรกิจของ กทพ. ในส่วนงานด้ านการจัดเก็บค่าผ่านทาง
และ ส่วนสนับสนุน ดังต่อไปนี ้
1.

การจัดเก็บค่าผ่านทาง
กทพ. ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลภายนอกในการดาเนินธุรกิจ
ของ กทพ. ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่เกี่ยวข้ องกับระบบตรวจสอบประเภทรถโดยอัตโนมัติ
ระบบส่วนกลาง (Central System) และส่วนที่เกี่ยวข้ องกับระบบ ETCS

2.

ส่วนสนับสนุน
กทพ. ว่าจ้ างบุคคลภายนอกดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสอบรายได้ และ
วิเคราะห์การจราจร นอกจากนี ้ กทพ. ยังได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บุคคลภายนอก สาหรับส่วนสนับสนุน ได้ แก่ Systems Applications and Products (SAP)
software system โดย กทพ. เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์สาหรับแอพลิเคชัน่ ชื่อ EXAT Traffic เพื่อใช้
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กับ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ รายงานสภาพการจราจรบนทางพิ เ ศษ ทัง้ บนระบบปฏิ บัติ ก าร
Android และ IOS
กทพ. เชื่อว่า กทพ. ไม่เคยละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลภายนอกอย่างมีนยั สาคัญ
3.3.10. พนักงานและลูกจ้ าง
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2560 กทพ. มีพ นัก งาน 4,786 คน และลูก จ้ า ง 628 คน และ ณ วัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2561 กทพ. มีพนักงาน 4,764 คน และลูกจ้ าง 610 คน พนักงานของ กทพ. สามารถแบ่ง
ประเภทตามฝ่ ายงานได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 30 กันยายน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

ฝ่ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร
( Operational) ซึ่ ง
ประกอบด้ วยฝ่ าย
จั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
ฝ่ า ย ค ว บ คุ ม
การจราจร และฝ่ าย
บารุงรักษา

3,578

3,700

3,668

3,660

3,636

ฝ่ า ย ส า นั ก ง า น
(Back Office)

1,121

1,120

1,118

1,092

1,128

รวม

4,699

4,820

4,786

4,752

4,764

ลูกจ้ างของ กทพ. สามารถแบ่งประเภทตามฝ่ ายงานได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 30 กันยายน

ฝ่ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร
( Operational) ซึ่ ง
ประกอบด้ วยฝ่ าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

439

376

437

447

430
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จั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
ฝ่ า ย ค ว บ คุ ม
การจราจร และฝ่ าย
บารุงรักษา
ฝ่ า ย ส า นั ก ง า น
(Back Office)

187

180

191

187

180

รวม

626

556

628

634

610

โดย กทพ. มีพนักงานและลูกจ้ างที่เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 3,149 คน และ 3,188 คน ตามลาดับ โดยสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เคยมีการนัดหยุดงานนับตังแต่
้ มีการจัดตัง้ อีกทังไม่
้ เคยมีการเรี ยกร้ อง
ใด ๆ ที่กระทบต่อการบริ หารงานหรื อการดาเนินงานของ กทพ. อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ กทพ. ยังว่าจ้ างให้ บคุ คลภายนอกดาเนินงานบางส่วนได้ แก่ในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัย
แม่บ้าน และเจ้ าหน้ าที่จ่ายบัตรเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
3.3.11. คดีความ
กทพ. มีข้อเรี ยกร้ องที่มีนยั สาคัญซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครอง และ
ศาลแพ่ง โดยข้ อเรี ยกร้ องเหล่านีส้ ่วนใหญ่ เกิ ดจากข้ อพิพาทที่เป็ นผลมาจากการตีความข้ อสัญญา
เกี่ ยวกับ (ก) กลไกในการปรั บอัตราค่าผ่านทาง และ (ข) ขอบเขตงานและข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญา
ว่าจ้ างก่อสร้ างทางพิเศษของ กทพ. และสัญญาสัมปทาน
1.

ข้ อพิพาทที่เกี่ยวกับการปรับอัตราค่ าผ่ านทาง
(ก)

ข้ อเรี ยกร้ องที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
(1)

บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BEM) ยื่นคาเสนอ
ข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการจานวน 3 ข้ อพิพาทเพื่อเรี ยกร้ องให้ กทพ.
ชดใช้ ค่าเสี ยหายจากการที่คู่สญ
ั ญามี ข้อพิพ าทกันในเรื่ องวิธีการปรั บ
อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรี รัชตามสัญญาสัมปทานที่ BEM
ทากับ กทพ. เพื่อก่อสร้ าง บริ หาร และบารุ งรั กษาทางพิเศษศรี รัช โดย
BEM อ้ างว่าตามหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าผ่านทางที่กาหนดในสัญญา
สัมปทานดังกล่าว ควรมีการปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษศรี รัช
ในจานวนที่สงู กว่าจานวนที่ กทพ. ได้ ปรับอัตราค่าผ่านทางจริ ง ทังนี
้ ้ ข้ อ
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พิพาทเกี่ ยวกับการปรับอัตราค่าผ่านทางตามข้ อเรี ยกร้ องดังกล่าวของ
BEM เป็ นข้ อพิพาทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษศรี รัช
ส่วนดี ในปี 2546 และปี 2551 และทางพิเศษศรี รัช ส่วนเอ บี และซี ในปี
2551 โดยมีทนุ ทรัพย์ ณ วันยื่นคาเสนอข้ อพิพาท 14,202.9 ล้ านบาท

(ข)

(2)

บริ ษัท ทางด่วนกรุ งเทพเหนือ จากัด (NECL) ยื่นคาเสนอข้ อพิพาทต่อ
อนุญ าโตตุล าการจ านวน 1 ข้ อพิ พ าทเพื่ อ เรี ย กร้ องให้ กทพ. ชดใช้
ค่าเสียหายจากการที่ค่สู ญ
ั ญามีข้อพิพาทกันในเรื่ องวิธีการปรับอัตราค่า
ผ่านทางของทางพิเศษอุดรรัถยาตามสัญญาสัมปทานที่ NECL ทากับ
กทพ. เพื่ อ ก่อ สร้ าง บริ ห าร และบ ารุ งรั ก ษาทางพิ เศษอุด รรั ถ ยา โดย
NECL อ้ างว่า ตามหลักเกณฑ์ การปรับอัตราค่าผ่านทางที่กาหนดใน
สัญญาสัมปทานดังกล่าว ควรมีการปรั บอัตราค่ าผ่านทางสาหรั บทาง
พิเศษอุดรรั ถยาในปี 2546 ในจานวนที่สูงกว่าจานวนที่ กทพ. ได้ ปรั บ
อัตราค่าผ่านทางจริ ง โดยมีทนุ ทรัพย์ ณ วันยื่นคาเสนอข้ อพิพาท 908.7
ล้ านบาท

(3)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 BEM เรี ยกร้ องให้ กทพ. ชดใช้ ค่าเสียหาย
จากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิ เศษศรี รัช ส่วนเอ บี และ ซี
ปี 2556 เป็ นข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 55/2561 โดยมีทนุ ทรัพย์ ณ วันยื่น
คาเสนอข้ อพิพาทจานวน 14,662.7 ล้ านบาท

(4)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 BEM เรี ยกร้ องให้ กทพ. ชดใช้ ค่าเสียหาย
จากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัชส่วนดี ปี 2556
เป็ นข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 58/2561 โดยมีทนุ ทรัพย์ ณ วันยื่นคาเสนอ
ข้ อพิพาทจานวน 6,936.5 ล้ านบาท

(5)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 NECL เรี ยกร้ องให้ กทพ. ชดใช้ ค่าเสียหาย
จากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา ปี 2551 และ
ปี 2556 เป็ นข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 59/2561 โดยมีทนุ ทรัพย์ ณ วันยื่น
คาเสนอข้ อพิพาทจานวน 4,724.9 ล้ านบาท

ข้ อพิพาทที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื่ อ วัน ที่ 12 กุม ภาพันธ์ 2559 คณะอนุญ าโตตุลาการ ได้ มี ค าชี ข้ าดข้ อ พิ พ าท
หมายเลขดาที่ 53/2551 (ข้ อพิพาทหมายเลขแดงที่ 6/2559) โดยชีข้ าดให้ กทพ.
ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ BEM ผู้ร้อง ตามสัญญาสัมปทานที่ BEM ได้ เข้ าทากับ กทพ.
เพื่ อ ก่ อ สร้ าง บริ ห าร และบ ารุ ง รั ก ษาทางพิ เ ศษศรี รั ช โดย BEM อ้ า งว่า ตาม
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หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าผ่านทางที่กาหนดในสัญญาสัมปทานดังกล่าว ควรมี
การปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษศรี รัช (ส่ว น เอ บี และซี) ในปี 2546 ใน
จานวนที่สงู กว่าจานวนที่ กทพ. ได้ ปรับอัตราค่าผ่านทางจริ ง โดยมีทนุ ทรัพย์ ณ วัน
ยื่นคาเสนอข้ อพิพาท 4,368.0 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กทพ. ได้
ยื่นคาร้ องต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดาที่ 821/2559 เพื่อขอเพิกถอน
คาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
2.

ข้ อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่ อสร้ างและสัญญาสัมปทาน
(ก)

ข้ อพิพาทที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
BEM ยื่นคาร้ องต่อศาลปกครองกลางขอให้ บงั คับ กทพ. ปฏิบตั ิตามคาชี ้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ ข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 116/2552 (ข้ อพิพาทหมายเลข
แดงที่ 112/2556) ซึ่งเป็ นกรณีที่ BEM เรี ยกร้ องให้ กทพ. ชาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
สาหรับงานก่อสร้ างที่ BEM ได้ ดาเนินการไป โดย BEM อ้ างว่า BEM มีภาระ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติม อันเป็ นผลมาจากการที่ กทพ. ขอให้ BEM ท าการก่อ สร้ าง
เพิ่มเติมซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตงานตามที่ได้ ตกลงกันในสัญญาก่อสร้ างที่ทากับ
กทพ. ทัง้ นี ้ คณะอนุญ าโตตุล าการมี ค าชี ข้ าดให้ กทพ. ช าระค่ า ก่ อ สร้ างและ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ตามข้ อเรี ยกร้ องเป็ นจานวนเงิน ณ วันยื่นคาร้ อง 382.5 ล้ านบาท
โดย กทพ. ได้ โต้ แย้ งคาชี ้ขาดดังกล่าวในชันศาลปกครองกลาง
้

(ข)

ข้ อพิพาทที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
(1)

BEM ยื่ น ฟ้ องเพื่ อ บั ง คั บ ให้ กทพ. ปฏิ บั ติ ต ามค าชี ข้ าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 19/2544 (ข้ อพิพาทหมายเลข
แดงที่ 91/2551) ซึง่ เป็ นกรณีที่คสู่ ญ
ั ญามีข้อพิพาทเกี่ยวกับวันเปิ ดบริ การ
ของทางพิเศษที่ BEM เป็ นผู้ก่อสร้ างและดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตาม
สัญญาสัมปทาน โดย BEM อ้ างว่าได้ ด าเนิน การก่ อสร้ างทางพิเศษ
ภายใต้ ข้อพิพาทนี ้แล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2535 และควรให้ มีการ
แบ่งรายได้ ค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทานตังแต่
้ วนั ที่การก่อสร้ างทาง
พิเศษดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (ซึง่ BEM กล่าวอ้ างว่าควรถือเป็ นวันที่ทางพิเศษ
ดังกล่าวเปิ ดให้ บริ การตามสัญญาสัมปทาน) อย่างไรก็ตาม ทางพิเศษ
ดังกล่าวเปิ ดใช้ จริ งในเดือนกันยายน 2536 BEM จึงยื่นคาเสนอข้ อพิพาท
เรี ยกร้ องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ ที่ BEM พึงจะได้ รับในช่วงเวลานับตังแต่
้
วันที่ทางพิเศษดังกล่าวควรเปิ ดให้ บริ การ กล่าวคือ วันที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
จนถึงวันที่ทางพิเศษดังกล่าวเปิ ดให้ บริ การจริ งในเดือนกันยายน 2536
พร้ อมดอกเบี ้ย คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีคาชี ข้ าดข้ อพิพาทให้ กทพ.
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ชาระเงินส่วนแบ่งรายได้ คา่ ผ่านทางพิเศษที่ BEM ควรได้ รับเนื่องจากการ
นับวันเปิ ดใช้ งานของพื ้นที่สว่ นแรกที่แตกต่างกัน โดยมีทนุ ทรัพย์ ณ วันยื่น
คาร้ อง 5,021.2 ล้ านบาท ต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคาพิพากษายกคา
ร้ องของ กทพ. ที่ขอให้ เพิกถอนคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
ให้ บัง คับ ตามค าร้ องของ BEM กทพ. จึ ง ได้ ยื่ น อุท ธรณ์ คัด ค้ า นค า
พิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
(2)

NECL ยื่ น ฟ้ องเพื่ อ บั ง คั บ ให้ กทพ. ปฏิ บั ติ ต ามค าชี ข้ าดของคณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ ข้ อพิ พ าทหมายเลขด าที่ 124/2547 (ข้ อพิ พ าท
หมายเลขแดงที่ 83/2551) ซึ่งเป็ นกรณี พิ พาทตามสัญญาสัมปทาน
ระหว่าง NECL และ กทพ. โดย NECL เรี ยกร้ องให้ กทพ. ชาระเงิ น
ค่าชดเชยรายได้ ค่าผ่านทางพิเศษส่วนที่ลดลง (สาหรับปี 2542 - 2543)
เนื่องจากการเปิ ดใช้ ทางยกระดับอุตราภิมขุ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ รังสิต ซึ่ง NECL ได้ กล่าวอ้ างว่าเป็ นทางแข่งขันกับทางพิเศษที่ NECL
ดาเนิ น การอยู่ต ามสัญ ญาสัม ปทาน โดยมี ทุน ทรั พ ย์ ณ วัน ยื่ น ค าร้ อง
3,296.7 ล้ า นบาท ศาลปกครองกลางได้ มีค าพิ พากษายกค าร้ องของ
กทพ. ที่ขอให้ เพิกถอนคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กทพ. จึงได้ ยื่น
อุทธรณ์ คัดค้ านคาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
ทังนี
้ ้ ในเดือนกันยายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษายืนตามคา
พิ พ ากษาของศาลปกครองกลางที่ ใ ห้ บัง คับ ตามค าชี ข้ าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการที่ชีข้ าดให้ กทพ. ชาระเงินค่าชดเชยรายได้ ที่ลดลงแก่
NECL เป็ นเงินจานวน 730.8 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ย สาหรับรายได้ ค่า
ผ่า นทางพิ เ ศษส่ว นที่ ลดลงในปี 2542 และ 1,059.2 ล้ า นบาทพร้ อม
ดอกเบี ้ยสาหรับรายได้ คา่ ผ่านทางพิเศษส่วนที่ลดลงในปี 2543 โดย กทพ.
มีหน้ าที่ชาระเงินค่าชดเชยดังกล่าวให้ แก่ NECL ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
คดีถึงที่สดุ (ศาลปกครองกลางอ่านคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวันที่
21 กันยายน 2561ซึง่ จะครบกาหนดชาระเงินวันที่ 19 ธันวาคม 2561)

(3)

บริ ษัท ช. การช่าง จากัด (มหาชน) ได้ ยื่นฟ้ อง กทพ. ตามสัญญาก่อสร้ าง
ทางพิ เ ศษสายบางพลี -สุข สวัส ดิ์ ที่ ท าขึ น้ กับ กทพ. ซึ่ ง เป็ นข้ อ พิ พ าท
เกี่ยวกับดอกเบี ้ยเงินกู้อนั เป็ นภาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้ างจากที่ตกลงไว้ แต่เดิมตามสัญญา โดย บริ ษัท ช.
การช่าง จากัด (มหาชน) ฟ้องให้ กทพ. ชาระดอกเบี ้ยอันเกิดขึ ้นจากการที่
บริ ษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ต้ องกู้ยืมเงินเพื่อนามาใช้ จ่ายในการ
ก่อสร้ างภายหลังจากที่มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้ าง โดยมีทนุ ทรัพย์
ณ วันยื่นคาร้ อง 248.0 ล้ านบาท ศาลปกครองกลางได้ มีคาพิพากษาให้
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กทพ. ชาระดอกเบี ้ยอันเป็ นหนี ้เงินอันเกิดจากการขยายระยะเวลาตาม
สัญญาให้ แก่บริ ษัท ช. การช่า ง จากัด (มหาชน) กทพ. จึงได้ ยื่นอุทธรณ์
คัดค้ านคาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
(4)

(ค)

บริ ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ยื่นฟ้ องขอให้ เพิก
ถอนค าชี ข้ าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ข้ อพิ พ าทหมายเลขด าที่
100/2542 (ข้ อพิพาทหมายเลขแดงที่ 47/2550) ซึ่งเป็ นกรณีที่ค่สู ญ
ั ญามี
ข้ อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อสร้ าง
โครงการทางเชื่อมยกระดับดินแดง - ดอนเมือง และระบบทางพิเศษขันที
้ ่
1 และขันที
้ ่ 2 โดยบริ ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
อ้ างว่าบริ ษัทต้ องดาเนินการก่อสร้ างนอกขอบเขตการดาเนินงานที่ได้ ตก
ลงไว้ ในสัญญาแต่เดิม จึงได้ เรี ยกร้ องให้ กทพ. ชาระค่าก่อสร้ างสาหรับ
งานเพิ่มเติมดังกล่าว โดยมีจานวนทุนทรัพย์ ณ วันยื่นคาร้ อง 81.4 ล้ าน
บาท คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชีข้ าดข้ อพิพาทให้ กทพ. เป็ นผู้ชนะคดี
และต่อมาศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาให้ ยกคาร้ องของบริ ษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ดังกล่าว บริ ษัท อิตาเลียนไทย
ดี เ วล๊ อ ปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) จึ ง อุท ธรณ์ คัด ค้ า นค าพิ พ ากษาศาล
ปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

ข้ อพิพาทที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชีข้ าดให้ กทพ. ชาระค่าเสียหายแต่ กทพ.
ยื่นคาร้ องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ เพิกถอนคาชี ้ขาด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะอนุญาโตตุลาการโดยเสียงข้ างมากได้ มีคาชี ้ขาด
ข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 50/2543 (ข้ อพิพาทหมายเลขแดงที่ 34/2560) ระหว่าง บิล
ฟิ งเกอร์ พลัส เบอร์ เกอร์ บาวอัคเตียนเกเซลชาฟท์ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ในนาม
กิ จการร่ วมค้ า บีบี ซีดี ผู้เรี ยกร้ อง กับ กทพ. ผู้คัดค้ าน โดยเป็ นข้ อเรี ยกร้ องของ
กิจการร่ วมค้ า บีบีซีดี ที่ขอให้ กทพ. ชาระค่าติดตังระบบไฟฟ้
้
าเพิ่มเติมสาหรับการ
ก่อสร้ างทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งกิจการร่ วมค้ า บีบีซีดีอ้างว่าเป็ นงานที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของงานตามที่ตกลงไว้ แต่เดิมในสัญ ญาก่อสร้ าง ในการนี ้ ค่าเสียหายที่ผ้ ู
เรี ยกร้ องได้ เรี ยกร้ องประกอบด้ วย (1) ค่าจ้ างงานที่เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 300.8
ล้ านบาท (2) ดอกเบี ้ยในระหว่างผิดนัดร้ อยละ7.5 ต่อปี ในจานวนเงินของค่าจ้ าง
งานที่เพิ่มขึ ้น 300.8 ล้ าน ซึ่งดอกเบี ้ยดังกล่าวมีจานวน 15.3 ล้ านบาท (อัตราร้ อย
ละ 7.5 ต่อปี จากยอดเงินค่างานเพิ่มสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์
2543 จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2543 หรื อรวมทังสิ
้ ้น 248 วัน) และ (3) ดอกเบี ้ยใน
ระหว่างผิดนัดร้ อยละ 7.5 ต่อปี จากยอดเงินค่างานเพิ่มสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่
17 ตุลาคม 2543 จนกว่าจะชาระครบถ้ วน เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 กทพ. ได้ มี
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หนัง สือ ส่ง เรื่ อ งให้ แ ก่ ส านัก งานคดี แ พ่ ง ส านัก งานอัย การสูง สุด เพื่ อ พิ จ ารณา
ด าเนิ น การให้ มี พ นัก งานอัย การเพื่ อ ด าเนิ น กระบวนการขอเพิ ก ถอนค าชี ข้ าด
ดังกล่าวต่อศาลแพ่งต่อไป และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พนักงานอัยการได้ ยื่นคา
ร้ องต่อศาลแพ่งเป็ นคดีหมายเลขดาที่ 3600/2560 เพื่อขอให้ เพิกถอนคาชี ้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
3.4.

สรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการของ กทพ. ในประเทศไทย
3.4.1. ภาพรวม
กทพ. อยูภ่ ายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบจานวนหลายฉบับ ซึง่ รวมไปถึงกฎหมายที่มีผลใช้ บงั คับทัว่ ไป
และกฎเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับกิจการทางพิเศษ ซึ่งได้ แก่ พ.ร.บ. กทพ. รวมไปถึง กฎเกณฑ์ คาสัง่
และประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดย พ.ร.บ. กทพ. กาหนดให้ กทพ. เป็ นนิติบคุ คลซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างหรื อจัดให้ มีทางพิเศษ ตลอดจนบารุ งและรักษาทางพิเศษ และดาเนินงานหรื อ
ธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ หรื อที่เป็ นประโยชน์แก่ กทพ. และ
เพื่อให้ กทพ. สามารถดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวได้ พรบ. กทพ. จึงกาหนดให้ กทพ. มี
อานาจหน้ าที่ในการกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ดงั กล่าว เช่น (ก) ถือกรรมสิทธิ์ มี
สิท ธิ ค รอบครอง หรื อ มี ท รั พ ยสิท ธิ ต่า ง ๆ (ข) ก่ อตัง้ สิท ธิ ห รื อ กระท านิ ติ ก รรมใด ๆ ทัง้ ในและนอก
ราชอาณาจักร (ค) เรี ยกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ หรื อค่าบริ การอื่น ตลอดจนค่าธรรมเนียมการใช้ ทรัพย์สนิ
การให้ บริ การและการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตทางพิเศษ (ง) ลงทุนหรื อเข้ าร่ วมกิจการกับ
บุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ กทพ. หรื อ (จ) กระทาการอย่างอื่น
บรรดาที่ เ กี่ ย วกับ หรื อ เนื่ อ งในการจัด ให้ ส าเร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ ดัง กล่า วของ กทพ. โดยในการ
ดาเนิ น งานของ กทพ. พ.ร.บ. กทพ. ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการ กทพ. ซึ่ง ประกอบด้ ว ยประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ และกรรมการ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ อี กไม่เ กิ น สี่ ค นเป็ นกรรมการ และผู้ว่า การ กทพ. เป็ นกรรมการและเลขานุก าร โดย
คณะกรรมการ กทพ. มีอานาจหน้ าที่ในการวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ กทพ. โดยทัว่ ไปซึง่
รวมถึ ง การก าหนดอัต ราค่า ผ่านทางพิเ ศษโดยได้ รั บความเห็ น ชอบจากรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวง
คมนาคม และการออกข้ อบังคับในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการของ กทพ. เช่นการ
ปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้ าที่ของ กทพ. ตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ. กทพ.
การประชุมและการดาเนินกิจการของคณะกรรมการ กทพ. และคณะอนุกรรมการ การบริ หารและการ
ควบคุมทางการเงินของ กทพ. การปฏิบตั ิ งานของผู้ว่าการ กทพ. และการมอบให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิงานแทน
ผู้ว่าการ กทพ. และการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อีกทัง้ พรบ. กทพ. ยังกาหนดให้ มีผ้ วู ่าการ กทพ. ซึ่ง
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ กทพ. มี หน้ าที่ใ นการบริ หารกิ จการของ กทพ. ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ กทพ. กาหนด และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้ าง
ของ กทพ. โดยต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ กทพ. ในการบริ หารกิจการของ กทพ. โดยผู้ว่าการ
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กทพ. เป็ นผู้แทนของ กทพ. ในการดาเนินกิจการที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลภายนอกภายใต้ ขอบเขตของ
ข้ อบังคับที่คณะกรรมการ กทพ. กาหนด
การดาเนินกิจการของ กทพ. นัน้ อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรี มีอานาจ
หน้ าที่สงั่ ให้ กทพ. ชี แ้ จงข้ อเท็จ จริ ง แสดงความคิดเห็ น ทารายงาน หรื อยับยัง้ การกระทาที่ขัดต่อ
นโยบายของรัฐบาลหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอานาจที่จะสัง่ ให้ ปฏิบตั ิการตามนโยบายของ
รัฐบาลหรื อมติของคณะรัฐมนตรี และสัง่ สอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของ กทพ. ได้
และ กทพ. มีหน้ าที่ในการทารายงานปี ละครั ง้ เพื่อเสนอรั ฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ซึ่งในรายงาน
ดังกล่าวต้ องแสดงถึงผลงานในปี ที่ลว่ งมาแล้ ว และคาชี ้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ กทพ.
โครงการและแผนงานที่จะทาในภายหลัง นอกจากนี ้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีอานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกาหนด (ก) ทางพิเศษสายใดตลอดทังสาย
้
หรื อบางส่วนที่ต้องเสียค่า
ผ่านทางพิเศษ (ข) อัตราค่าผ่านทางพิเศษตาม (ก) ตามที่คณะกรรมการ กทพ. กาหนด และ (ค)
ประเภทของรถที่ต้องเสียหรื อยกเว้ นค่าผ่านทางพิเศษตาม (ก) อีกทัง้ กทพ. จาเป็ นต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ (ก) การสร้ างหรื อขยาย
ทางพิเศษ (ข) การกู้หรื อยืมเงินเกินกว่า 100.0 ล้ านบาท (ค) การออกพันธบัตรหรื อตราสารอื่นใดเพื่อ
การลงทุนหรื อเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ กทพ. (ง) การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ที่มีราคาเกิน 10.0
ล้ านบาท (จ) การให้ เช่าหรื อให้ สิทธิ ใดๆ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที่มีมูลค่าเกิน 100.0 ล้ านบาทหรื อที่มี
กาหนดเวลาการให้ เ ช่ า หรื อ ให้ สิท ธิ ใ ดๆ เกิ น ห้ า ปี เว้ น แต่ก ารให้ เ ช่ า หรื อ ให้ สิท ธิ นัน้ เป็ นการให้ แ ก่
หน่วยงานของรัฐ (ฉ) ให้ สมั ปทานในการสร้ างหรื อขยายทางพิเศษ ต่ออายุสมั ปทาน โอนสัมปทานหรื อ
เพิกถอนสัมปทาน (ช) จัดตังบริ
้ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อ (ซ) เข้ าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น
หรื อถือหุ้นในบริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัด
3.4.2. การได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อประโยชน์ ในการสร้ างหรือขยายทางพิเศษ
พรบ. กทพ. กาหนดให้ กทพ. อาจดาเนินการเวนคืนที่ดินได้ หากว่ามีความจาเป็ นที่จะต้ องได้ มาซึ่ง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อสร้ างหรื อขยายทางพิเศษ เมื่อ กทพ. ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ ดาเนิน
โครงการทางพิเศษ กทพ. จะดาเนินการเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ จากเจ้ าของทรั พย์สินเพื่อใช้ ในการ
ก่ อ สร้ างทางพิ เ ศษโดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ วยการเวนคื น
อสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง การเวนคืนที่ดินตาม
กฎหมายไทยจะต้ องกระทาเท่าที่จาเป็ นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กาหนดไว้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมให้ มากที่สดุ และส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้ อมน้ อย
ที่สดุ ภายหลังจากการเวนคืน กทพ. จะเป็ นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตทางพิเศษ ยกเว้ นที่ดินที่
เป็ นทางสาธารณะ หรื อที่ดินที่ กทพ. ขอใช้ จากหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น ที่ดินของ ทล.
การกาหนดค่าทดแทนสาหรับอสังหาริ มทรัพย์ที่ถกู เวนคืนจะดาเนินการโดยคณะกรรมการกาหนดราคา
เบื ้องต้ นของอสังหาริ มทรัพย์ที่จะต้ องเวนคืนและจานวนเงินค่าทดแทน ซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
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คมนาคมแต่งตังขึ
้ ้นการกาหนดราคาค่าทดแทนจะพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 ประกอบกับแนวทางการกาหนดค่าทดแทนของกระทรวง
คมนาคม โดยคานึงถึงราคาที่ซื ้อขายกันตามปกติในท้ องตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ที่จะต้ องเวนคืน
ตามที่เป็ นอยูใ่ นวันใช้ บงั คับพระราชกฤษฎีกา ราคาของอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้ เพื่อประโยชน์
แก่การเสียภาษี บารุ งท้ องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม สภาพและทาเลที่ตงของอสั
ั้
งหาริ มทรัพย์ เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคื น รวมถึง
ปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคาค่าทดแทน (ถ้ ามี) โดยจะนาปั จจัยเหล่านีม้ าประกอบในการพิจารณา
กาหนดค่าทดแทน
3.4.3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยสิ่งแวดล้ อม
ในการดาเนิ นกิ จการทางพิเศษ กทพ. ต้ องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมไปถึง กฎเกณฑ์ คาสัง่ และประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว โดยกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้ การเสนอโครงการก่อสร้ างทางพิเศษสายใหม่นนั ้ กทพ.
จะต้ องด าเนิ น การตามขัน้ ตอนต่า ง ๆ เช่ น การจัด ท ารายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มฯ ในระยะ
ทาการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ เพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมตั ิโครงการของคณะรัฐมนตรี และในขันตอนของการด
้
าเนินกิจการ
ทางพิเศษ กทพ. ยังต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ซึ่งกาหนดไว้ ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมฯ ของ
โครงการทางพิเศษต่าง ๆ และต้ องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติต่าง ๆ เช่น
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเกี่ ยวกับ (ก) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป (ข) มาตรฐานระดับเสียง และ (ค) มาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
อาคาร เป็ นต้ น อีก ทัง้ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามประกาศคณะกรรมการแรงงานรั ฐ วิ สาหกิ จ สัมพัน ธ์ ใ นเรื่ อ ง
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน อย่างไรก็ดี เนื่องจากทางพิเศษ
ที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกเป็ นโครงการที่ได้ มีการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมฯ
ก่อสร้ างและดาเนินการในเวลาก่อนที่ กทพ. ได้ ลงนามในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ กับ
กองทุนแล้ ว กทพ. จึงไม่ต้องมีการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมฯ เพิ่มเติมอีกในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
3.5.

ราคาและวิธีการกาหนดราคาของทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรก และส่ วน
ต่ างระหว่ างราคาของทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุ นลงทุนครั ง้ แรก และราคาประเมิน
มูลค่ า
ราคาซื ้อขายของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกจะไม่สงู กว่า ผลรวมของจานวนเงินทุน
เริ่ มแรกของกองทุนและจานวนเงินที่กองทุนจะได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจากการเสนอขาย
ส่วนเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ราคาสุดท้ ายจะเป็ นราคาที่กองทุนและ กทพ.
จะตกลงกัน (ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายสูงสุดนี ้[สูง/ต่า]กว่าราคาประเมินต่าสุดประมาณร้ อยละ [•]) และสภาวะของ
ตลาดก่อนเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
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การประเมินค่ าทรั พย์ สิน กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครั ง้ แรกและความเห็นของบริ ษัท
จัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
3.6.1. สรุ ปวิธีการและสมมติฐานที่ผ้ ูประเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ) ใช้ ใน
การจั ด ท าประมาณการปริ ม าณการจราจรและประมาณการค่ า ผ่ า นทางที่ จั ด เก็ บ ได้ จ าก
เส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

ปริมาณการจราจร

 ประมาณการโดยประยุกต์ใช้ แบบจาลองของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ซึง่ เป็ นแบบจาลองที่คานึงถึง (1) ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจมหภาคและสังคม
เช่น ภูมิศาสตร์ ประชากร จานวนการจ้ างงาน รายได้ ต่อครัวเรื อน และจานวนนักเรี ยน
เป็ นต้ น (2) แผนการพัฒนาด้ านคมนาคมรวมถึงแผนการเปิ ดให้ บริ การ และ (3)
ความสามารถในการรองรั บปริ มาณการจราจรของทางเชื่ อมและทางเลือกในการ
เดิ น ทางอื่ น ๆ ทัง้ การพัฒ นาถนน ทางที่ มี ก ารจัด เก็ บ ค่ า ผ่า นทาง และ การขนส่ง
สาธารณะต่างๆ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ
 มีการปรับแบบจาลองเพื่อให้ ฐานของการประมาณการปริ มาณการจราจรสอดคล้ อง
กับข้ อมูลปริ มาณการจราจรในปั จจุบนั
 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ
บูรพาวิถีเท่ากับ 350,000 และ 360,000 คันต่อวัน ตามลาดับซึง่ คานวณจาก
ก. พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section)
ในปั จจุบนั รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บ
ค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนของด่านเก็บค่าผ่าน
ทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทังวั
้ น เป็ นต้ น และ
ข. ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจรตามทฤษฎี ซึ่ ง อ้ างอิ ง ตาม
มาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่
กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่ งผ่านช่อ งจราจรต่อ ชั่ว โมงไว้ ที่ 2,300
Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชัว่ โมงต่อช่องจราจร
โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณ
การจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วน
ปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการ
รองรั บปริ มาณการจราจรตามทฤษฎี เท่ากับหรื อมากกว่า 1.0 ทัง้ นี ้ ในการคานวณ
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษใน
ปั จจุบนั และยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของ
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พฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ
อัตราค่ าผ่ านทาง

 อ้ างอิงสมมติฐานในการปรับอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
–

มีการปรับอัตราค่าผ่านทางในครัง้ แรกในวันที่ 1 กันยายน 2566 และครัง้ ต่อๆ ไป
ในวันที่ 1 กันยายน 2571 2576 2581 2586 และ 2591

–

อ้ างอิงอัตราการเปลีย่ นแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์ สาหรั บเดือนมีนาคมของปี ที่มีการ
พิจ ารณาปรั บ อัต ราค่า ผ่า นทางเที ย บกับ ปี ที่ มี ก ารปรั บ อัต ราค่า ผ่า นทางครั ง้
สุดท้ ายของแต่ละอัตรา (บาทต่อคัน หรื อบาทต่อกิโลเมตร (แล้ วแต่กรณี)) ทังนี
้ ้
เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกินปี 2561 โดยสมมติฐานอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ใช้ ในการประมาณการ
อัตราค่าผ่านทางอ้ างอิงจากค่าเฉลีย่ ของประมาณการจากสถาบันอิสระต่างๆ ณ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

–

จานวนวันที่มีการ
จัดเก็บค่ าผ่ านทาง
ต่ อปี

ปี

สมมติฐานอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภคต่ อปี สาหรับกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในเดือนมีนาคม

2562

ร้ อยละ 1.54

2563

ร้ อยละ 1.93

2564

ร้ อยละ 2.13

2565

ร้ อยละ 2.33

2566 - 2591

ร้ อยละ 2.33

หากจ านวนค่ า ผ่ า นทางที่ ไ ด้ จากการค านวณโดยอ้ างอิ ง จากอั ต ราการ
เปลี่ย นแปลงของดัช นี ร าคาผู้บ ริ โภคสาหรั บ กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
เพิ่มขึ ้นเกินกว่าหรื อเท่ากับ กึ่งหนึ่งของช่วง 5 บาท (2.5 บาท) จะปรับขึ ้นเป็ น
จานวนเต็มช่วงละ 5 บาท หากน้ อยกว่าให้ ปัดเศษที่ไม่ถึง 2.5 บาทนันทิ
้ ้ง

 สมมติฐานให้ ทางพิเศษฉลองรัชมีจานวนวันที่มกี ารจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 365 วัน
ต่อปี (โดยมีสมมติฐานไม่มวี นั ที่มกี ารยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง)
 สมมติฐานให้ ทางพิเศษบูรพาวิถีมีจานวนวันที่มกี ารจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 350 วัน
ต่อปี (โดยมีสมมติฐานวันที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางจานวน 15 วันต่อปี ซึง่
อ้ างอิงมาจากจานวนวันที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปี ใหม่และ
สงกรานต์ของปี 2560)
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3.6.2. การประเมินค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
ราคาประเมินมูลค่าของสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแยกตามผู้ประเมินราคาอิสระและตามทางพิเศษมีรายละเอียดได้ ดงั นี ้
หน่วย: บาท
มูลค่ าของสิทธิใน
AATL
15 Biz
รายได้ ท่ โี อนที่เกิดขึน้ จาก
เส้ นทางในปั จจุบนั ของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ทางพิเศษฉลองรัช
27,143,000,000
24,852,000,000
ทางพิเศษบูรพาวิถี
26,218,000,000
23,805,000,000
รวม
53,361,000,000
48,657,000,000
หมายเหตุ:
1. ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายประเมิ
้
นมูลค่าตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) โดยการประมาณการ
กระแสเงิ นสดและคิดเป็ นมูลค่าปั จจุบันด้ วยอัตราคิดลดที่สะท้ อนถึงอัตราผลตอบแทนสาหรั บความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ อง ตามโครงสร้ างกระแสเงินสดของกองทุน
2. วันที่ประเมินมูลค่า คือ 1 ตุลาคม 2561 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2591
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3.6.3. วิธีท่ ใี ช้ และสรุ ปสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระใช้ ในการประเมินมูลค่ า
AATL
15 Biz
วิธีท่ ใี ช้ ในการ
วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ด้ วยการคิดลดมูลค่าของกระแสเงินสด (Discounted
ประเมินมูลค่ า
Cashflow Method) โดยนาประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิ ในรายได้ มาคิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่สะท้ อนถึงอัตราผลตอบแทนสาหรั บความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องตามโครงสร้ างกระแสเงินสดของกองทุน
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2591 โดยกาหนดให้ วนั แรกที่กองทุน
ระยะเวลาประมาณ ช่วงเวลาตังแต่
การกระแสเงินสด ได้ รับรายได้ ที่โอนคือวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ข้ อมูลหลักที่ผ้ ู
1. ปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทาง 1. ข้ อมูลประมาณการปริ มาณการจราจร
ประเมินราคาอิสระ
ของทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
และประมาณการรายได้ ค่ า ผ่ า นทาง
ใช้ ในการศึกษาเพื่อ
กองทุน ลงทุน ครั ง้ แรกในปี งบประมาณ
สาหรับปี งบประมาณ 2562 ถึง 2591
ทาการประเมิน
2555 ถึง 2560
ของทางพิ เ ศษที่ ก องทุ น เข้ าลงทุ น ใน
มูลค่ า
รา ย ได้ ค รั ้ง แ รก แ ต่ ล ะ สา ย ทา ง ซึ่ ง
2. งบแสดงค่ า ผ่ า นทางของทางพิ เ ศษที่
จัดเตรี ยมโดย โชติจินดา คอนซัลแตนท์
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับ
งวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 2. ร่างสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
รวมถึ ง ข้ อมูลอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง เช่น ร่ า ง
3. ข้ อมูลปริ มาณการจราจรและรายได้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
อดีตที่ได้ รับจาก กทพ.
3. ข้ อ มู ลประมาณการปริ ม าณการจราจร
และประมาณการรายได้ ค่าผ่านทางของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกแต่ละสายทางซึ่งจัดเตรี ยมโดย โชติ
จินดา คอนซัลแตนท์ และ
4. ข้ อมูลตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
เพื่อนามาใช้ ในการประเมินความสามารถ
ในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐานหลักในการประมาณการกระแสเงินสด
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการ ร้ อยละ 45 ของประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษฉลอง
ประเมินมูลค่ า
รั ช และทางพิ เ ศษบูร พาวิ ถี หลัง จากหัก ด้ ว ยอัต ราภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม โดยมี ส มมติ ฐ านอัต รา
ภาษี มลู ค่าเพิ่มเท่ากับร้ อยละ 10 ตลอดระยะเวลาประมาณการกระแสเงินสด
ประมาณการค่ าผ่ าน อ้ างอิงจาก โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 3.6.1"สรุปวิธีการและสมมติฐาน
ทางที่จัดเก็บได้ จาก ที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ใช้ ในการจัดทาประมาณการปริ มาณ
ทางพิเศษฉลองรัช การจราจรและประมาณการค่าผ่านทางที่จัดเก็ บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษที่
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AATL
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก" โดยมีสมมติฐานสาคัญดังนี ้

15 Biz

- จานวนวันที่มกี ารจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 365 วันต่อปี (โดยมีสมมติฐานวันที่มกี ารยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทางจานวน 0 วันต่อปี )
 ปริ มาณการจราจร


ปริ มาณจราจรสูงสุดตามทฤษฎีเท่ากับ 350,000 คันต่อวัน



อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของประมาณการปริ มาณการจราจรเฉลีย่
ต่อวันสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ปี
2562 - 2567
2567 – 2572
2572 – 2577
2577 – 2582
2582 – 2587
2587 - 2591
 อัตราค่าผ่านทาง

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
ร้ อยละ 5.08
ร้ อยละ 2.45
-



ปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
โดยคาดว่าจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ แรกในปี 2566



อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของอัตราค่าผ่านทางเฉลีย่ ต่อคันสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้

ปี
2562 - 2567
2567 – 2572
2572 – 2577
2577 – 2582
2582 – 2587
2587 - 2591

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
ร้ อยละ 2.42
ร้ อยละ 2.37
ร้ อยละ 2.12
ร้ อยละ 1.92
ร้ อยละ 1.75
ร้ อยละ 0.32
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AATL
15 Biz
ประมาณการค่ าผ่ าน อ้ างอิงจาก โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 3.6.1 "สรุปวิธีการและสมมติฐาน
ทางที่จัดเก็บได้ จาก ที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ใช้ ในการจัดทาประมาณการปริ มาณ
ทางพิเศษบูรพาวิถี การจราจรและประมาณการค่าผ่านทางทีจ่ ดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก" โดยมีสมมติฐานสาคัญดังนี ้




จานวนวันที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 350 วันต่อปี (โดยมีสมมติฐานวันทีม่ ีการยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทางจานวน 15 วันต่อปี )
ปริ มาณการจราจร
–

–

ปริ มาณจราจรสูงสุดตามทฤษฎีเท่ากับ 360,000 คันต่อวัน
อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของประมาณการปริ มาณการจราจรเฉลีย่ ต่อวันสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
ปี
2562 - 2567
2567 – 2572
2572 – 2577
2577 – 2582
2582 – 2587
2587 - 2591

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
ร้ อยละ 5.73
ร้ อยละ 5.79
ร้ อยละ 4.48
-

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของประมาณการปริมาณจราจรเฉลีย่ ต่อวันไม่รวมปริมาณ
การจราจรของวันที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง


อัตราค่าผ่านทาง
–

–

ปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยคาดว่าจะมี
การปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ แรกในปี 2566
อัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี ของอัตราค่าผ่านทางเฉลีย่ ต่อคันสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี
2562 - 2567
2567 – 2572
2572 – 2577
2577 – 2582

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
ร้ อยละ 2.25
ร้ อยละ 2.77
ร้ อยละ 2.73
ร้ อยละ 2.49
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AATL

15 Biz

2582 – 2587
2587 - 2591

อัตราคิดลด
(Discount rate)





ใช้ อตั ราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.00
กาหนดจากต้ นทุนเงินทุน (Cost of equity)
คานวณจากการใช้ เทคนิค CAPM
Approach โดยอ้ างอิงถึง 3 บริ ษัทใน
อุตสาหกรรมทางที่มกี ารจัดเก็บค่าผ่านทาง
ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานในประเทศที่
ใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ Pt Jasa Marga
(Persero) Tbk (JSMR.JK) PT Nusantara
Infrastructure Tbk (META.JK) และ PT
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
(CMNP.JK) โดยมีสมมติฐานว่ากองทุนไม่
มีการกู้ยืม

ร้ อยละ 2.53
ร้ อยละ 0.25





ใช้ อตั ราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.50
พิจารณาจากผลตอบแทนต่อปี
(Capitalization rate หรื อ yield rate) ของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
และ ต้ นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of
equity) ซึง่ คานวณจากวิธี CAPM โดย
อ้ างอิงถึงบริษัทกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เช่น BTS Group Holdings Public
Company Limited (BTSG) และ
Bangkok Expressway and Metro
Public Company Limted (BEM) โดยมี
สมมติฐานกองทุนไม่มีการใช้ หนี ้สิน

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าในภาคผนวก 1 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จัดทาโดยบริ ษัท อเมริ กนั
แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และภาคผนวก 2 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจาก
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจัดทาโดย บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
3.6.4. ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรายงานการประเมิน
มูลค่า รวมทังข้
้ อมูลและสมมติฐานจากการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ประเมินราคาอิสระทังสองราย
้
ได้ แก่ AATL และ 15 Biz ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพ ย์สินแล้ ว
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคา
อิสระทังสองรายมี
้
ความเหมาะสม เนื่องจากจัดทาขึ ้นด้ วยวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ซึ่งได้ แก่สิทธิในรายได้ ที่ โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางใน
ปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้
เป็ นระยะเวลา 30 ปี และสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้ องกับสภาวะ
ตลาดในปั จจุบนั
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การประมาณการรายได้ ที่โอนของผู้ประเมินราคาอิ สระทังสองราย
้
อ้ างอิงจากประมาณการปริ มาณ
การจราจรและประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร คือ โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษา
อิสระและมีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาสาหรับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเฉพาะกิจการทางทีม่ ี
การจัดเก็ บค่าผ่านทาง กิ จการขนส่งแบบรางและกิ จการขนส่งมวลชน ในการศึกษาประมาณการ
ปริ มาณการจราจรและประมาณการค่าผ่านทางดังกล่าวของผู้ประเมินปริ มาณการจราจรนันได้
้ อ้างอิง
ถึงสมมติฐานอัตราค่าผ่านทางตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่งจะพิจารณา
จากดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรั บกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจรได้
ศึก ษาปริ ม าณการจราจรในอดี ต ของทางพิ เ ศษที่ กองทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก และท าการ
ประมาณการปริ มาณการจราจรและค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตลอดระยะเวลาที่กองทุนจะได้ รับส่วนแบ่งรายได้ โดยประมาณการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามแบบจาลองของการเดินทางของประชากรในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล
และพื ้นที่ที่ทาการศึกษา ซึง่ ได้ คานึงถึงข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูลปริ มาณการจราจรในอดีต การเติบโตของ
ปริ มาณการจราจรและอัตราค่าผ่านทางในอดีต พฤติกรรมผู้ใช้ ทางในอดีต ความสามารถในการรองรับ
ปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ประมาณการปั จจัยเศรษฐกิจมห
ภาคและภูมิศาสตร์ ประชากร การพัฒนาและแผนการเปิ ดให้ บริ การและความสามารถในการรองรับ
ปริ มาณการจราจรของทางเชื่อมและทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ เป็ นต้ น
ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายประเมิ
้
นมูลค่าของรายได้ ที่โอนด้ วยวิธีคิดประเมินมูลค่าจากรายได้
(Income approach) และคิดลดมูลค่าของกระแสเงินสด (Discounted cash flow method) โดยนา
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในแต่ละปี ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เป็ นระยะเวลา
30 ปี (ซึ่งคานวณจากส่วนแบ่งร้ อยละ 45 ของประมาณการค่าผ่านทางที่จัดเก็ บได้ จากเส้ นทางใน
ปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร มาหักด้ วย
จานวนเงินเสมือนอัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ร้อยละ 10 ตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ โดยไม่มีการหักค่าใช้ จ่ายดาเนินงานหรื อค่าใช้ จ่ายลงทุนใดๆ) มาคิดลดด้ วยอัตราคิดลด
ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ บริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า วิธีการดังกล่าวเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกที่มีกระแสเงินสด
เป็ นรายได้ ที่โอนในอนาคต เนื่องจากได้ คานึงถึงการเติบโตของรายได้ ที่โอนและการมีกระแสเงินสด
เป็ นระยะเวลาจากัดตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ทาให้ สามารถสะท้ อนมูล
ค่าที่แท้ จริ งของสิทธิในรายได้ ที่โอนได้
ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายก
้
าหนดอัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.00 ถึง 7.50 ซึง่ เป็ นอัตราที่สอดคล้ องกับ
สภาวะตลาดในปั จจุบนั รวมไปถึงคานึงถึงค่าความเสีย่ งของ กทพ. และรายได้ ที่โอน เมื่ อเทียบเคียงกับ
กองทุน รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานและบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทงั ้ ในและต่า งประเทศที่
ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ณ ปั จจุบนั
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จากการตรวจสอบสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายในการประเมิ
้
นมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินไม่พบสิ่งที่เป็ น
เหตุใ ห้ เ ชื่ อ ว่า สมมติ ฐ านหลัก ที่ ใ ช้ ในการประเมิ น มูลค่ า ดัง กล่า วไม่ ส มเหตุส มผล อย่ า งไรก็ ต าม
ความเห็นดังกล่าวของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่บนพื ้นฐานของปั จจัยสภาพแวดล้ อม
การดาเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต รวมถึงปั จจัย
ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. ซึ่งอาจมิได้ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่
เกิดขึ ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่
ปรึกษาทางการเงินมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคต
3.7.

การบริหารจัดการและใช้ ทรัพย์ สินของกองทุนและการประกันรายได้
เนื่องจากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกได้ แก่การลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้น
จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน ในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่ง กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หาร
จัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิ ในรายได้ ทาให้ กองทุนไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องมอบหมายให้ ผ้ ปู ระกอบการบุคคลที่สามรายอื่น ๆ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ หลังจากที่กองทุนลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกแล้ ว กองทุนต้ องรับความเสีย่ งเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกเอง โดย กทพ. ไม่มีการประกันผลการดาเนินงาน ตลอดจนรายได้ ที่โอน
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กทพ. จะบริ หารจัดการและดาเนินการให้ บริ การ
รวมทังจั
้ ดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และ
สิ่งก่อสร้ างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อใช้ ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามทีก่ ฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานของ กทพ. นอกจากนี ้กองทุนอาจมีหนังสือแจ้ ง
กทพ. เพื่อแสดงความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะให้ กทพ. ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานและการ
บารุงรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หากกองทุนเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นหรื อสมควร
นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมอันเข้ าลักษณะเป็ นทรัพย์สินภายใต้ ข้อ (ก)
หรื อ (ข) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” กองทุนจะต้ องเข้ า ทาสัญญากับผู้ประกอบการ
บุคคลที่สามเพื่อให้ เช่า หรื อให้ ผ้ ปู ระกอบการบุคคลที่สามดาเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรื อเพื่อ
มอบหมายให้ บคุ คลดังกล่าวดาเนินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ทังนี
้ ้ เนื่องจากข้ อจากัดตามประกาศ ทน. 1/5224
ห้ ามมิให้ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 3.8 “การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จาก
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในอนาคต”
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การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนจะเข้ าทา แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และเป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มมี ลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ
30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว กองทุนจะ
กระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดที่มีมูลค่าของ
สัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา
แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว หรื อตามที่ระบุในโครงการ
จัดการกองทุน โปรดพิจารณาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.13.2 “สิทธิในการออก
เสียงเพื่อลงมติ – 3 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน”
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ให้ พิจารณาจากมูลค่าของสั ญญาทุกรายการภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน

4.

นโยบายการบริหารและจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก

4.1.

บทวิเคราะห์ ของบริ ษัทจัดการและบทวิเคราะห์ และความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ ในการรั บ
ประโยชน์ จากรายได้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่ก องทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกหากกองทุนมิได้
เป็ นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้ รับรายได้ ในอนาคตดังกล่ าวทัง้ จานวน
ข้ อเท็จจริง
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง มีความประสงค์ จะพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครั ฐและจัดหาแหล่ง
เงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานภาครัฐ ทังนี
้ ้ เพื่อลดภาระการคลังของภาครัฐและเพื่อมิให้ เป็ นการ
สร้ างหนี ้สาธารณะ จึงได้ มีนโยบายให้ กทพ. ระดมทุนจากประชาชนโดยผ่านกองทุน และช่วยสนับสนุนให้
โครงสร้ างพื ้นฐานภาครัฐได้ รับการพัฒนามากยิ่งขึ ้น เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่อลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงเพื่อเป็ นช่องทาง
ให้ ผ้ ลู งทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ของภาครัฐที่มีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตลาด
ทุนของประเทศ โดยการจัดตังกองทุ
้
นเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และวัตถุประสงค์ของ กทพ. กทพ. และกองทุนจึงเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. ตกลง
โอนสิทธิในรายได้ ที่โอนให้ เป็ นสิทธิขาดแก่กองทุน เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ และตกลงปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่ตา่ ง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าว และกองทุนตกลง
ที่จะรับโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนดังกล่าวจาก กทพ. เพื่อเป็ นสิทธิขาดแก่ตน ภายใต้ เงื่อนไขดังที่ระบุไว้ ในสัญญา
ดังกล่าว
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บทวิเคราะห์ ทางกฎหมาย
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อยู่ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายไทย โดยข้ อสัญญาต่าง ๆ เกิดขึ ้นจากความ
ตกลงร่ วมกันระหว่าง กทพ. และกองทุนในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ค่าผ่านทาง
รวมสุทธิที่จดั เก็บได้ จากผู้ใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก เช่น หน้ าที่ของกองทุนในการชาระราคา
ค่าสิทธิ ในรายได้ ที่โอนให้ แก่ กทพ. หน้ าที่ของ กทพ. ในการนาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่กองทุน รวมทังหน้
้ าที่อื่น ๆ ที่
กทพ. ตกลงปฏิบตั ิตามตลอดช่วงอายุของสัญญา ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาเพื่อ ปกป้ องสิท ธิ ป ระโยชน์ ต่าง ๆ ของคู่สญ
ั ญา ทัง้ นี ้ ข้ อ สัญ ญาดังกล่า วคู่สญ
ั ญาก าหนดขึน้ โดย
พิจารณาถึงวิธีการและข้ อปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นปกติสาหรับธุรกรรมการแบ่งรายได้ เพื่อให้ ธุรกรรมที่จะ
เกิดขึ ้นตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ นนส
ั ้ าเร็ จเป็ นผลและสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ ของคู่สญ
ั ญา
ตลอดจนเป็ นไปตามหลักการที่ได้ คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ิ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ จึงเป็ นสัญญาเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ ระหว่าง กทพ. และกองทุนเพื่อให้
กองทุนได้ รับสิทธิขาดในสัดส่วนของรายได้ ที่โอนตามจานวนและระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญา โดย กทพ. ยัง
เป็ นผู้มีอานาจหน้ าที่ในการบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ได้ แก่ การดาเนินงานใน
โครงการทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก การเก็ บ ค่า ผ่า นทางจากผู้ใ ช้ ท างพิ เ ศษ และการ
บารุงรักษาทางพิเศษตามที่พรบ. กทพ. กาหนด จากนัน้ กทพ. มีหน้ าที่ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ในการนาส่งเงินจานวนหนึง่ ให้ แก่กองทุน และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาแล้ ว กองทุนก็ไม่มีสิทธิได้ รับ
เงินรายได้ ที่โอนอีกต่อไป
ด้ วยเหตุนี ้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จึงเป็ นสัญญาเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ อย่างหนึ่งซึ่งใช้ บงั คับได้
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา และมีลกั ษณะเฉพาะ แตกต่างจากเอกเทศสัญญาที่ระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในการใช้ บงั คับและตีความสัญญาในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายอันเกี่ยวกับสัญญานัน้ ศาลไทยจะต้ อง
พิจารณารายละเอียดและเนื ้อหาของข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน และบังคับตามสัญญาตราบ
เท่าที่ข้อตกลงดังกล่าวไม่แตกต่างกับบทบัญญัติ ของกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ทังนี
้ ้ บทวิเคราะห์ทางกฎหมายนี ้ยังสอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในบันทึก
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานไทย เรื่ องเสร็ จที่ 385/2553
และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การดาเนินการของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เรื่ องเสร็ จที่ 1635/2559 ซึ่งมีเนื ้อหาตอนหนึ่งระบุว่า การดาเนินการทาสัญญาระหว่าง กทพ. กับ
กองทุนเป็ นรู ปแบบในการจัดหาเงินอย่างหนึ่งเพื่อใช้ จ่ายในการก่อสร้ างทางพิเศษสายอื่นที่เป็ นกิจการที่อยู่
ภายใต้ วตั ถุประสงค์ของ กทพ. กทพ. จึงมีอานาจเข้ าทาสัญญาดังกล่าวกับกองทุนได้ เนื่องจากเป็ นการกระทา
การอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องในการจัดให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ กทพ. ตาม มาตรา 10 (14) แห่ง
พรบ. กทพ. ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ กทพ. แต่มีเพียงสิทธิในการได้ รับเงินจาก กทพ. ตาม
จานวนและระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญา

211

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

นอกจากนี ้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ยงั ไม่ใช่สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ก้ แู ละกู้ยืมเงิน การเข้ าร่ วม
ทุน การเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อการให้ สมั ปทาน แต่เป็ นข้ อตกลงแบ่งรายได้ ระหว่าง กทพ. และกองทุน โดยจานวน
เงินที่ กทพ. จะต้ องนาส่งให้ กองทุนตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ ภายใต้ สญ
ั ญานัน้ อาจมีจานวนน้ อยกว่าหรื อ
มากกว่าจานวนราคาค่าสิทธิในรายได้ ที่โอนที่ กทพ. ได้ รับจากกองทุนก็ได้
ดังนัน้ สิทธิของกองทุนในการรับประโยชน์จากรายได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกจึงเป็ นสิทธิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเมื่อสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ มิได้ ก่อให้ เกิดบุริมสิทธิ ใด ๆ เหนือทรัพย์สินของ กทพ. สิทธิของกองทุนที่มีต่อ กทพ. ตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จะไม่ดีไปกว่าสิทธิของเจ้ าหนี ้สามัญไม่มีประกันและไม่มีบรุ ิ มสิทธิรายอื่น ๆ
ของ กทพ. และย่อมด้ อยกว่าเจ้ าหนี ้มีประกันหรื อผู้มีบรุ ิ มสิทธิหรื อสิทธิ ยึดหน่วงตามกฎหมาย (ถ้ ามี) โดยเจ้ าหนี ้
รายอื่นของ กทพ. อาจบังคับชาระหนี ้จากเงินที่เป็ นส่วนหนึง่ ของรายได้ ที่โอนได้
นอกจากนี ้ ตาม พ.ร.บ. กทพ. ทรัพย์สินของ กทพ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนัน้ ถึงแม้ ศาลจะมี
คาพิพากษาให้ กองทุนชนะคดี มีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้ตามคาพิพากษา และมีคาสัง่ ให้ กทพ. ชาระค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับกองทุนจากการผิดข้ อสัญญาของ กทพ. แต่กองทุนจะไม่สามารถบังคับคดีกับ
ทรัพย์สนิ ของ กทพ. ได้ ตาม พ.ร.บ. กทพ.
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ และก่อนวันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. เป็ นผู้มีสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวในการได้ รับรายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก และ กทพ. ไม่เคยโอนสิทธิในการได้ รับรายได้ คา่ ผ่านทางดังกล่าว หรื อรายได้ ที่โอนให้ แก่บคุ คลอืน่
หรื อก่อภาระติดพันเหนือสิทธิ ดงั กล่าว หรื อใช้ สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักประกันไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ บุคคลอื่น
นอกเหนือจากการโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนให้ กบั กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อย่างไรก็ตาม
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กทพ. มีเจ้ าหนี ้ไม่มีประกัน ได้ แก่ เจ้ าหนี ้เงินกู้ยืม เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น รวมทัง้
ผู้ถือพันธบัตรของ กทพ. ทังนี
้ ้ กองทุนมีสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในลาดับเดียวกับ
เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันดังกล่าวและ กทพ. ยังอาจก่อหนี ้เพิ่มเติมได้ อีกในอนาคต
4.2.

ข้ อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงาน
หัวข้ อนี ้เป็ นคาอธิบายและการวิเคราะห์งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 2559 และ 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว และงบแสดงค่า
ผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2560 และ 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ สอบทานแล้ วแต่ยงั มิได้ ตรวจสอบ งบการเงินข้ างต้ นซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนอื่น ๆ
ของเอกสารฉบับนี ้ควรอ่านควบคู่กบั คาอธิบายที่จะกล่าวดังต่อไปนี ้ งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึง่ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เปิ ดเผย
ไว้ ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้ องโดยมีพื ้นฐานการรับรู้รายได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศ
ไทย (TFRS) โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญบางประการอาจ
แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ (IFRS) ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควร
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ตรวจสอบข้ อกาหนดของการเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้ และควรปรึ กษากับที่
ปรึกษาทางการเงินของผู้ลงทุนเองเพื่อทาความเข้ าใจข้ อแตกต่างระหว่ างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ และการที่ข้อแตกต่างเหล่านีอ้ าจส่งผล
กระทบต่อข้ อมูลทางการเงินซึง่ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารนี ้
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนในอดีตที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารนี ้ไม่ได้ สะท้ อนถึงผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดใน
อนาคต และผลการดาเนินงานและรายได้ คา่ ผ่านทางในอดีตไม่ได้ รับประกันผลการดาเนินงานในอนาคต ข้ อมูล
ทางการเงินเสมือนของกองทุน สาหรับ งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ สอบทาน
แล้ วแต่ยงั มิได้ ตรวจสอบนันไม่
้ ได้ แสดงถึงรายได้ คา่ ผ่านทาง ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เอกสารส่วนนี ้ประกอบด้ วยข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (Forward-looking
Statement) โดยข้ อความดังกล่าวนันขึ
้ ้นอยู่กบั ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่
จากัดเฉพาะความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 6 "ปั จจัยความเสีย่ งของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน" ที่ปรากฏอยูใ่ น
เอกสารนี ้ ผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ อย่างมีนยั สาคัญ
4.2.1. ภาพรวม
ตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ รายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่า
ผ่านทางรวมสุทธิที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
สุทธิเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดยหาก กทพ. สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้
ที่กาหนดไว้ สาหรับเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ดงั กล่าวเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
สาหรับ กทพ. โดยรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหักด้ วยจานวนที่เท่ากับภาษี มูลค่าเพิ่มหรื อเงินอื่นซึ่ง
คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่า
ผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มูลค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ ง กับอัตราค่าผ่าน
ทางในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณ
จานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนเงิน
ดังกล่าวและการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิให้ เป็ นตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีค่าภาษี หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่าน
ทางซึง่ ในอนาคตหน่วยงานรัฐจะเรี ยกเก็บตามกฎหมายจะต้ องหักเงินจานวนดังกล่าวออกจากค่าผ่าน
ทางเพื่อการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของ
กองทุนตามสัญญาโอนและรับสิทธิในรายได้ หวั ข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายได้ คา่ ผ่านทางที่เกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 2559 และ 2560
และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 2561
รายได้ ค่าผ่ านทาง (ล้ านบาท)
ทางพิเศษ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

ทางพิเศษฉลองรัช

2,428.7

2,624.4

2,727.1

2,017.2

2,111.9

ทางพิเศษบูรพาวิถี

1,916.7

1,849.3

1,945.2

1,432.5

1,481.0

รวม

4,345.4

4,473.7

4,672.3

3,449.7

3,592.9

4.2.2. เกณฑ์ การนาเสนองบการเงิน
งบแสดงค่า ผ่ า นทางที่ เ กิ ด จากทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกซึ่ง ผู้สอบบัญ ชี ไ ด้
ตรวจสอบแล้ วนัน้ แสดงรายได้ คา่ ผ่านทางที่เกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครั ง้ แรก ซึ่งได้ แก่ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถีเท่านัน้ และไม่ได้ แสดงถึงผลการ
ดาเนินงานของทางพิเศษของ กทพ. สายอื่น ๆ หรื อธุรกิจอื่น ๆ ที่กทพ. ดาเนินการ (เช่น รายได้ ค่าเช่าที่
เกิดจากการให้ เช่าพื ้นที่ในเชิงพาณิชย์ในบริ เวณทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก) โดย
หัวข้ อนี ้จะอธิ บายถึงรายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ตามที่ปรากฏในงบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรก
งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิ ดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลที่
ปรากฏในสมุดบัญชี และเอกสารบันทึกของ กทพ. และได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าการ กทพ. เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2560 วันที่ 9 มกราคม 2561 และ 5 กันยายน 2561ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงินประจาปี
บัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 30 กันยายน 2558 ถึง 2559 และข้ อมูลงบการเงิ นประจาปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ตามลาดับ กทพ. รับรู้ รายได้ ค่าผ่าน
ทางที่เกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษในงบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเมื่อมีผ้ ใู ช้ บริ การ รายได้ ค่าผ่านทางนันไม่
้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7
ซึง่ เป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ และไม่รวมค่าผ่านทางที่จดั เก็บสาหรับ
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ทางพิเศษอื่นของ กทพ. เงินรับล่วงหน้ าจากการขายคูปองค่าผ่านทาง การเติมเงินสารองค่าผ่านทาง
ของบัตร Easy Pass ซึง่ ผู้ใช้ ทางยังไม่ได้ ใช้ และค่าผ่านทางที่ได้ รับยกเว้ น นอกจากนี ้ ยังได้ หกั ส่วนลดที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว
กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถรั บรองได้ ว่าภายหลังจากที่ได้ เสนอขายหน่วยลงทุนแล้ วเสร็ จ
รายได้ คา่ ผ่านทางและรายได้ ที่โอนซึง่ จะเกิดจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกจะยังคงมีความสม่าเสมอหรื อจะไม่ลดลง ปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจทาให้ รายได้ ค่าผ่านทาง
และรายได้ ที่ โอนดัง กล่า วลดลงรวมถึงสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคของประเทศไทย
นโยบายการปรับอัตราค่าผ่านทาง ปริ มาณการจราจร สัดส่วนประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ทาง นโยบายและ
การสนับสนุนของรัฐบาลในอนาคตสาหรับโครงสร้ างพื ้นฐานและทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง และปั จจัย
อื่น ๆ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุน ดังนัน้ ในการพิจารณางบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จึงต้ องคานึงด้ วยว่าถึงแม้ ว่างบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจาก
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับรอบระยะเวลาที่นาเสนอในเอกสารฉบับนี ้จะ
แสดงถึงการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกสาหรั บรอบระยะเวลาที่
นาเสนอ แต่งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนี ้อาจจะไม่
สะท้ อนถึงรายได้ ที่เกิดจากการดาเนินงานของเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกในอนาคต นอกจากนี ้ งบแสดงค่าผ่านทางที่จะเกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจแตกต่างไปจากผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงิน
สดของกองทุนซึ่งยังไม่ได้ เริ่ มมีรายได้ ใด ๆ จากทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานในระหว่างรอบ
ระยะเวลาที่นาเสนอในงบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกที่
กล่าวถึงในหัวข้ อนี ้และส่วนอื่น ๆ ของเอกสารฉบับนี ้ และข้ อแตกต่างดังกล่าวอาจมีนยั สาคัญ โปรด
พิจ ารณารายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ในหัวข้ อ 6.1.1 "กองทุนเป็ นนิ ติ บุค คลที่ จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ที่ ยัง ไม่มี ก าร
ดาเนินงานที่สร้ างรายได้ หรื อทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนเอง นอกจากการลงทุนใน
ตราสารทางการเงิน และสิทธิในรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สิทธิในรายได้ ที่
โอนจะเป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้ าลงทุนครัง้ แรก หลังจากที่
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีผล"
4.2.3. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงาน
โดยทัว่ ไป รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกนันได้
้ รับผลกระทบและคาดว่าจะได้ รับผลกระทบต่อไปในอนาคตจากปริ มาณการจราจร การ
จัดเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ทาง และระยะทางที่เดินทางโดยเฉลีย่
1.

ปริมาณการจราจร
ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ คา่ ผ่านทางที่แสดงไว้ ในงบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
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รายได้ ครั ง้ แรก ทัง้ นี ้ หากไม่ คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ใช้ ทาง เช่น การ
เปลีย่ นแปลงของระยะทางเฉลีย่ ที่ผ้ ใู ช้ ทางแต่ละคนเดินทางในระบบปิ ด การเปลีย่ นแปลงของ
การเลือกด่านขาเข้ าที่ผ้ ใู ช้ ทางแต่ละคนเลือกเข้ าใช้ บริ การในระบบเปิ ด หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของสัดส่วนประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ทางแล้ ว การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของปริ มาณการจราจร
(นอกจากปริ มาณการจราจรที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง) จะส่งผลให้ ค่าผ่านทางที่
จัดเก็บได้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงด้ วยตามลาดับ
ปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นที่
อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 4.7 นับตังแต่
้ ปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงปี
บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การ
เปลีย่ นแปลงซึง่ ส่งผลต่อปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ในหัวข้ อ 4.2.5 "การวิเคราะห์คา่ ผ่านทาง"
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ ของ
รถยนต์แต่ละประเภทที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวันสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก (คันต่ อวัน)(1)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

325,658

342,654

358,960

356,038

375,510

รถยนต์ 6-10ล้ อ

9,333

8,563

8,888

8,770

9,323

รถยนต์มากกว่า 10

1,748

1,379

1,616

1,613

1,724

336,739

352,596

369,464

366,421

386,557

รถยนต์ 4ล้ อ

ล้ อ
รวม
หมายเหตุ:
(1)

ปริ ม าณการจราจรโดยเฉลี่ ย ต่ อ วัน (คัน ต่อ วัน ) เท่ า กับ ปริ ม าณการจราจร (คัน ต่ อ ปี ) หาร จ านวนวัน ใน
ปี งบประมาณนัน้
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ปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัชเพิ่มขึ ้นที่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ร้ อยละ 6.1 นับ ตัง้ แต่ ปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 ถึ ง ปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 30
กันยายน 2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ
การจราจรบนทางพิเศษฉลองรัชในหัวข้ อ 4.2.5 "การวิเคราะห์ค่าผ่านทาง" ตารางดังต่อไปนี ้
แสดงข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงระยะเวลาที่ร ะบุไว้ ของรถยนต์แต่ละ
ประเภท
ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวันบนทางพิเศษฉลองรัช (คันต่ อวัน)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

194,260

209,962

218,997

216,596

226,748

รถยนต์ 6- 10ล้ อ

2,341

2,456

2,538

2,472

2,640

รถยนต์ มากกว่า 10
ล้ อ

363

370

390

387

445

196,964

212,788

221,925

219,455

229,833

รถยนต์ 4ล้ อ

รวม

ปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวัน บนทางพิเศษบูรพาวิถีโดยรวมเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยที่อัตรา
เติบโตเฉลีย่ ต่อปี ร้ อยละ 2.7 นับตังแต่
้ ปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถีในหัวข้ อ 4.2.5 "การวิเคราะห์ค่าผ่านทาง" ตาราง
ดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวันในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ ของรถยนต์
แต่ละประเภท

ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวัน บนทางพิเศษบูรพาวิถี (คันต่ อวัน)
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สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

131,398

132,692

139,963

139,442

148,762

รถยนต์ 6- 10 ล้ อ

6,992

6,107

6,350

6,298

6,683

รถยนต์ มากกว่า 10
ล้ อ

1,385

1,009

1,226

1,226

1,279

รวม

139,775

139,808

147,539

146,966

156,724

รถยนต์ 4ล้ อ

ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจเพิ่มขึ ้นจากปั จจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (ก) มีการเดินทางเพิ่มมากขึ ้น (ข) มีการใช้ รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ ้น
(ค) ความมัง่ คัง่ เพิ่มมากขึ ้น (ง) อัตราการเติบโตของประชากรที่ เพิ่มขึ ้น (จ) อัตราการเติบโต
ของผู้มีงานทาที่เพิ่มขึ ้น และ (ฉ) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งปริ มาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ ้นบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกดังกล่าวอาจจะส่งผลถึง
การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรกโดยตรง และส่งผลถึงรายได้ ที่โอนให้ กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดของ
ปั จจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกเพิ่มขึ ้นในหัวข้ อ 2.3 "กลยุทธ์ ของกองทุน - 2 ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกมีศกั ยภาพ และมีโอกาสในการได้ รับประโยชน์จากการเติบโตจากแนวโน้ มสาคัญต่าง ๆ
ในประเทศไทย (Megatrends)"
(ก)

อัตราค่าผ่านทาง
ที่ ผ่ า นมา เมื่ อ กทพ. ปรั บ ขึ น้ อัต ราค่ า ผ่ า นทาง ยัง ไม่ เ คยมี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อปริ มาณการจราจร กทพ. เชื่ อว่าการปรั บขึ ้นอัตราค่าผ่านทางเพียง
เล็กน้ อยน่าจะมีผลกระทบในทางลบต่อปริ มาณการจราจรเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ
ในช่วงที่ผ้ ใู ช้ ทางปรับตัวเข้ ากับอัตราค่าผ่านทางใหม่ – โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับอัตราค่าผ่านทางที่จัดเก็ บจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครั ง้ แรกในหัวข้ อ 3.1.2 "รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก 2 การดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
(ก) อัตราค่าผ่านทาง " และโปรดพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับ
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อัตราค่าผ่านทางในหัวข้ อ 3.2.3 "อุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางใน
กรุงเทพมหานคร - 5 ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์"
(ข)

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับทางพิเศษ
ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกขึ ้นอยูก่ บั ความ
มุ่ง มั่น ของรั ฐ บาลที่ จ ะพัฒ นาโครงข่ า ยการขนส่ง ซึ่ ง ครอบคลุม ทัง้ ภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล เนื่องจากโครงข่ายการขนส่งที่เชื่อมต่อกัน
มากขึ ้นจะนาไปสูป่ ริ มาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ ้นบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครั ง้ แรก ตามแผนปฏิ บัติก ารด้ านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่ งด่ว น (Action
Plan) ปี 2561 มีวงเงินลงทุนสาหรับโครงการด้ านคมนาคมขนส่งจานวนทังสิ
้ ้น
2,021.3 พันล้ านบาท ซึ่งในจานวนนี ้ มีวงเงินลงทุนเพียงจานวน 239.8 พันล้ าน
บาทที่จะใช้ ในการก่อสร้ างทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง นอกจากนี ้ หากใช้ เงินกู้
ทัง้ หมดเพื่ อ มาสร้ างโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านการคมนาคมจะท าให้ ระดับ หนี ้
สาธารณะปรับสูงขึ ้นและอาจเกินกว่าระดับความยัง่ ยืนทางการคลังที่ร้อยละ 60
ของ GDP ตามที่กาหนดโดยกระทรวงการคลัง ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ รัฐบาลมีข้อจากัด
ด้ านงบประมาณและเพดานหนีส้ าธารณะ กองทุนจึงเป็ นเครื่ องมือในการจัดหา
แหล่งเงินทุนแบบใหม่โดยใช้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐซึ่งมีผล
การดาเนินงานที่สม่าเสมอและเป็ นที่ประจักษ์ ถึงแม้ ว่าการสนับสนุนของรัฐบาล
ดังกล่าวอาจจะไม่ได้ เป็ นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางพิเศษ
ที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกโดยตรงก็ตาม แผนการก่อสร้ างทางที่มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทางแห่งใหม่ของรัฐบาลจะช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อของระบบการขนส่ง
ทางถนนในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลโดยรวม กทพ. เชื่อว่าด้ วยการที่รัฐบาล
ให้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางในประเทศไทยอย่าง
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพมหานคร ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่
กองทุ น เข้ าลงทุ น ในรายได้ ครั ง้ แรกมี โ อกาสที่ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ ได้ โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.2.3 "หากผู้ใช้ ทางเลือกใช้ ถนนที่เป็ นทางเลือกอื่น
หรื อรู ป แบบการเดิน ทางอื่ นที่เป็ นทางเลือก ปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจลดลง"

(ค)

ปั จจัยทางการเมืองโดยทัว่ ไปและปั จจัยด้ านอื่น ๆ
ที่ ผ่ า นมา ปั จจัย ทางการเมื อ งและปั จ จัย ด้ า นอื่ น ๆ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ ม าณ
การจราจรบนทางพิเศษที่ก องทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก และอาจจะส่งผล
กระทบต่อปริ มาณการจราจรในอนาคตเช่นกัน เช่น ปริ มาณการจราจรระหว่าง
เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2554 ได้ รับผลกระทบในทางลบจากความขัดข้ อง
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ในการให้ บริ การอันเนื่องมาจากเหตุการณ์น ้าท่วมที่เกิดขึ ้นในหลายพื ้นที่ในประเทศ
ไทย ซึ่งรวมถึงกรุ งเทพมหานคร ทัง้ นี ้ เหตุการณ์ ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรื อ
ความขั ด ข้ องต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ อ าจคาดหมายได้ ล่ ว งหน้ าอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถของผู้ใช้ ทางที่จะเข้ าถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ได้ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บค่าผ่านทางและรายได้ ที่โอน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.2.1 สิทธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่งกองทุนจะ
ได้ มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ปริ มาณการจราจรของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามปั จจัยต่าง ๆ
ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ. 6.2.2 "รายได้ ในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั อัตราค่าผ่านทาง รวมทังการยกเว้
้
นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ น
การจัด เก็ บ ค่า ผ่า นทางดัง กล่า วอาจขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย ต่า ง ๆ ที่ อ ยู่น อกเหนื อ การ
ควบคุมของ กทพ. เช่น การที่ กทพ. ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของรั ฐบาล " 6.2.7
"เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอาจทาให้ การใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครั ง้ แรกหยุด ชะงัก " 6.4.3 "ความไม่แ น่นอนทางการเมื องในประเทศไทยอาจมี
ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิ จ ของกองทุนและราคาตลาดของหน่วยลงทุน " และ
6.4.7 "ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีแนวโน้ มที่จะเกิ ดน ้าท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ"
2.

การจัดเก็บค่ าผ่ านทาง
(ก)

อัตราค่าผ่านทาง
กทพ. ใช้ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ระบบสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกได้ แก่ระบบเปิ ดสาหรับทางพิเศษฉลองรัช และระบบปิ ดสาหรับทาง
พิเศษบูรพาวิถี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.1.2 "รายละเอียดของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก - 2 การดาเนินงานของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก - (ก) อัตราค่าผ่านทาง"
ในระบบเปิ ดบนทางพิ เ ศษฉลองรั ช นัน้ ผู้ใ ช้ ทางจะต้ อ งช าระค่ า ผ่า นทางที่ ด่า น
ทางเข้ าในอัตราคงที่สาหรับรถแต่ละประเภท สาหรับระบบปิ ดบนทางพิเศษบูรพา
วิถี ผู้ใช้ ทางจะต้ องชาระ (1) ค่าผ่านทางสาหรับการเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร
ตามอัตราค่าผ่านทางคงที่สาหรับรถแต่ละประเภทหรื อ (2) ค่าผ่านทางสาหรับการ
เดินทางเกิน 20 กิโลเมตรตามอัตราค่าผ่านทางสาหรับรถแต่ละประเภทและตาม
ระยะทางที่เดินทาง
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงอัตราค่าผ่านทางในปั จจุบนั ของรถยนต์แต่ละประเภทที่มีการ
จัดเก็บสาหรับทางพิเศษฉลองรัชตลอดแนวเส้ นทาง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
อัตราค่ าผ่ านทางสาหรับทางพิเศษฉลองรัช
ทางขึน้ ด่ านจตุโชติ อาจณรงค์ (ขาเข้ าและขาออก)

ทางขึน้ ด่ านรามอินทรา 1และ
ด่ านสุขาภิบาล5 - 2 (ขาออก)

(บาท)

(บาท)

รถยนต์ 4ล้ อ

40

20

รถยนต์ 6- 10ล้ อ

60

30

รถยนต์มากกว่า 10ล้ อ

80

40

ตังแต่
้ ปี 2543 เป็ นต้ นมา กทพ. ได้ ให้ สว่ นลดค่าผ่านทางจานวน 10 บาทแก่รถที่ใช้
ทางพิเศษฉลองรัชขาออก โดยเป็ นส่วนลดสาหรับรถที่เข้ าสูท่ างพิเศษที่ดา่ นพระราม
9 - 1 (ฉลองรัช) ด่านพระราม 9 - 2 และด่านลาดพร้ าว
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงอัตราค่าผ่านทางในปั จจุบนั ของรถยนต์แต่ละประเภทที่มีการ
จัดเก็บสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีตลอดแนวเส้ นทาง ณ วันทีข่ องเอกสารฉบับนี ้
อัตราค่ าผ่ านทางสาหรั บทางพิเศษบูรพาวิถี
เดินทางไม่ เกิน 20 กิโลเมตร(บาท)

เดินทางเกิน 20 กิโลเมตร
(บาทต่ อ กิโลเมตร)

รถยนต์ 4ล้ อ

20

1.33

รถยนต์ 6 - 10ล้ อ

50

2.66

รถยนต์มากกว่า 10ล้ อ

75

3.99

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง และ
การขอความยินยอมจากกองทุนก่อนการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทาง
การกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางในหัวข้ อ
3.1.2 "รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก - 2 การ
ดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก"
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(ข)

สัดส่วนประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ทาง และระยะทางเฉลีย่ ที่ผ้ ใู ช้ ทางเดินทาง
กทพ. แบ่งอัตราค่าผ่านทางเป็ น 3 ประเภทตามประเภทรถยนต์ ดังต่อไปนี ้ (1)
รถยนต์ 4 ล้ อ (2) รถยนต์ 6 – 10 ล้ อ และ (3) รถยนต์มากกว่า 10 ล้ อ โดยทัว่ ไป
แล้ ว รถยนต์ 6 – 10 ล้ อ และรถยนต์มากกว่า 10 ล้ อ จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารถยนต์ 4
ล้ อ และ กทพ. จะจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับรถยนต์ 6 – 10 ล้ อ และรถยนต์มากกว่า
10 ล้ อในอัตราที่สงู กว่า ผลการดาเนินงานของ กทพ. ได้ รับผลกระทบจากสัดส่วน
ประเภทของรถยนต์ที่ใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. ใช้ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ระบบสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก ได้ แก่ระบบเปิ ดสาหรับทางพิเศษฉลองรัช และระบบปิ ดสาหรับทาง
พิเศษบูรพาวิถี ในระบบเปิ ด ผู้ใช้ ทางจะต้ องชาระค่าผ่านทางในอัตราคงที่ ตาม
ประเภทของรถ โดยไม่คานึงถึงระยะทางที่เดินทาง สาหรับระบบปิ ดนัน้ ผู้ใช้ ทาง
จะต้ องชาระค่าผ่านทางในอัตราที่กาหนดตามระยะทางที่เดินทางและประเภทของ
รถ โดยคานวณจากด่านที่รถเข้ าและด่านที่รถออก ดังนัน้ รายได้ ค่าผ่านทางของ
กทพ.จึงขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางโดยเฉลีย่ ที่รถยนต์แต่ละคันเดินทาง รวมถึงด่านขาเข้ าที่
ผู้ใช้ ทางเข้ าใช้ บริ การ

(ค)

การยกเว้ นการเก็บค่าผ่านทางและส่วนลดค่าผ่านทาง
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตงแต่
ั ้ ปี 2553 กระทรวงคมนาคมมีแนว
ทางการปฏิ บัติใ นการแก้ ไขปั ญหาการจราจรติ ดขัด บนทางพิเศษบูร พาวิถี ทาง
ยกระดับด้ านทิศใต้ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อม
ทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี - สุข สวัส ดิ์ ) กับ ทางพิเ ศษบูรพาวิ ถี โดยได้
กาหนดให้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ด้ วยเหตุนี ้ กทพ. จึง ยกเว้ นการจัดเก็ บค่าผ่านทาง
สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงวันหยุดปี ใหม่ และวันสงกรานต์ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา กทพ. มิได้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางในลักษณะเดียวกันสาหรับทางพิเศษฉลองรัช
นอกจากนี ้ กทพ. ได้ เคยยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษ
เช่น ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 กทพ. ได้
ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์น ้าท่วมกรุ งเทพมหานครในปี 2554 และกทพ.ได้ ยกเว้ น
การจัดเก็ บค่าผ่า นทางสาหรั บทางพิเ ศษบูรพาวิถีตัง้ แต่วัน ที่ 24 ตุลาคม 2560
จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึง่ เป็ นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดพิจารณา
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รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.2.7 "เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอาจทาให้ การใช้ ทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหยุดชะงัก"
รายละเอียดการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรกสรุปได้ ดงั นี ้
ปี งบประมาณ

จานวนวันที่มีการยกเว้ น
การจัดเก็บค่ าผ่ านทาง (วัน)
ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษบูรพาวิถี

2553

-

16

2554

-

16

2555

29(1)

41(1)

2556

-

15

2557

-

15

2558

-

20

2559

-

19

2560

-

15

2561

-

20(2)

หมายเหตุ:
(1) จานวนวันที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทาง
พิเศษบูรพาวิถีสาหรับปี งบประมาณ 2555 นับรวมวันที่ กทพ. ยกเว้ นการจัดเก็บค่า
ผ่านทางอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ น ้าท่วมกรุงเทพมหานครในปี 2554 ระหว่างวันที่
23 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 จานวน 29 วัน (2) จานวนวันที่มี
การยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีสาหรับปี งบประมาณ 2561
นับรวมช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จานวน 4 วัน
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ตังแต่
้ ปี 2543 เป็ นต้ นมา กทพ. ได้ ให้ สว่ นลดค่าผ่านทางจานวน 10 บาทแก่รถที่ใช้
ทางพิเศษฉลองรัชขาออก โดยเป็ นส่วนลดสาหรับรถที่เข้ าสูท่ างพิเศษที่ดา่ นพระราม
9 - 1 (ฉลองรัช) ด่านพระราม 9 - 2 และด่านลาดพร้ าว
4.2.4. นโยบายการบัญชีท่ ีสาคัญของ กทพ.
งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ จดั ทาขึ ้นตามเกณฑ์คง
ค้ างซึ่งจะมีการรับรู้ รายได้ ค่าผ่านทางเมื่อมีการใช้ บริ การ ในการจัดทางบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจาก
ทางพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก ฝ่ ายบริ ห ารของ กทพ. ได้ ใ ช้ ดุล ยพิ นิ จ และการ
ตังสมมติ
้
ฐานบางประการซึ่งจะกระทบต่อจานวนรายได้ ที่รายงานในระหว่างช่วงระยะเวลาที่รายงาน
การใช้ ดุลยพินิจและการตังสมมติ
้
ฐานดังกล่าวนันโดยสภาพจึ
้
งขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความสามารถใน
การกาหนด ติดตาม และปรับปรุงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้ องครบถ้ วน
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความถูกต้ องและคุณภาพของข้ อมูลทางการเงินที่ กทพ. รายงาน
ดุลยพินิจและสมมติฐานของ กทพ. มาจากประสบการณ์ในอดีต และลักษณะของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ผลการด าเนิ น งานที่ แ ท้ จริ ง อาจแตกต่ า งจากผลการด าเนิ น งานจากการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการ
ตังสมมติ
้
ฐานในภาวะที่ต่างไปดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ นโยบายการบัญชีที่สาคัญคือนโยบายการ
บัญชีที่มีความสาคัญที่สดุ ต่อการแสดงผลการดาเนินงานของ กทพ. ซึ่งต้ องอาศัยดุลยพินิจและการ
ตังสมมติ
้
ฐานของฝ่ ายบริ หาร ทังนี
้ ้ นโยบายการบัญชีที่สาคัญของ กทพ. ซึ่งเกี่ ยวกับงบแสดงค่าผ่าน
ทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีดงั ต่อไปนี ้
1.

งบแสดงค่ าผ่ านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจัดทาขึ ้นโดย
อาศัยข้ อมูลทางบัญชีในอดีตของ กทพ. เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยแสดงรายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุน
เข้ า ลงทุนในรายได้ ค รั ง้ แรกในรอบระยะเวลาที่เ กี่ ยวข้ อ ง ก่อ นหน้ านี ม้ ิได้ มีก ารจัดท างบ
การเงินเฉพาะสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเนื่องจากทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนันไม่
้ ได้ มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจาก กทพ. อีก
ทังทางพิ
้
เศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกไม่ได้ มีการแยกบัญชีโดยเฉพาะ

2.

รายการสาคัญของงบแสดงค่ าผ่ านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่ กองทุนเข้ าลงทุ นใน
รายได้ ครัง้ แรก
(ก)

รายได้ คา่ ผ่านทาง
รายได้ คา่ ผ่านทางประกอบด้ วย ค่าผ่านทางที่จดั เก็บจากผู้ใช้ ทางสาหรับการใช้ ทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หลังหักภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7
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ซึ่งเป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ร ะบุไว้ โดยจะมีการรับรู้
รายได้ ค่าผ่านทางเมื่อมีการใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ รายได้ ค่าผ่านทางไม่รวมค่าผ่านทางที่
จัดเก็บสาหรับทางพิเศษอื่นของ กทพ. เงินรับล่วงหน้ าจากการขายคูปองค่าผ่าน
ทาง การเติมเงินสารองค่าผ่านทางของบัตร Easy Pass ซึ่งผู้ใช้ ทางยังไม่ได้ ใช้ และ
ค่าผ่านทางที่ได้ รับยกเว้ น นอกจากนี ้ ยังได้ หกั ส่วนลดที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(ข)

ภาษี มลู ค่าเพิม่
มาตรา 80 แห่ง ประมวลรั ษ ฎากรก าหนดให้ ใ ช้ อัต ราภาษี ร้ อยละ 10.0 ในการ
คานวณภาษี มลู ค่าเพิ่มสาหรับการขายสินค้ า การให้ บริ การ และการนาเข้ า โดยที่
ผ่านมา อัตราภาษี ดงั กล่าวถูกกาหนดให้ ลดลงเป็ นการชั่วคราวตามที่กาหนดใน
กฎหมายที่ตราขึ ้นเพื่อบังคับใช้ เป็ นระยะ ภาษี มลู ค่าเพิ่มจากค่าผ่านทางที่บงั คับใช้
อยู่ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้จึงอยู่ที่อตั ราร้ อยละ 7.0 ทังนี
้ ้ ค่าผ่านทางที่จัดเก็บ
จากผู้ใ ช้ ทางสาหรั บ การใช้ ท างพิ เ ศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกเป็ น
จานวนที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้ มีการประกาศใช้ พระ
ราชกฤษฎี ก า ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากรว่ า ด้ วยการลดอั ต รา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 ซึ่งโดยผลของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มจากค่าผ่านทางที่บงั คับใช้ จะคงอยู่ที่ร้อยละ 7.0 ตังแต่
้ วนั ที่ 1
ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กาหนดให้ มีการขยายเวลาการลดอัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มโดย
ยังคงจัดเก็ บในอัตราร้ อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษี ท้องถิ่ น) หรื อร้ อยละ 7 (รวมภาษี
ท้ อ งถิ่ น ) ต่อ ไปอีก เป็ นระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 30
กันยายน 2562
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จะมีการหักจานวนเงินดังต่อไปนี ้ออกจาก
ค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก (ก) ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 10 กทพ. มีสิทธิ หกั เงินซึ่งคานวณเสมือนอัตราภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นร้ อยละ
10 และ (ข) หากอัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งนันสู
้ งกว่าร้ อยละ 10 กทพ. มี
สิทธิหกั เงินไว้ ในอัตราเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มตามจริ ง โดย กทพ. จะรับผิดชอบใน
การนาส่งภาษี มูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ จากค่าผ่านทางต่อกรมสรรพากรตามอัตรา
ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ ง

(ค)

ค่าผ่านทาง
ค่าผ่านทางประกอบด้ วยรายได้ คา่ ผ่านทางและภาษี มลู ค่าเพิ่ม
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ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกในช่วง
ระยะเวลาที่ระบุไว้

(ล้ านบาท)

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30กันยายน
2558

2559

2560

2560

2561

รายได้ คา่ ผ่านทาง

4,345.4

4,473.7

4,672.3

3,449.7

3,592.9

ภาษี มลู ค่าเพิม่

304.2

313.2

327.1

241.5

251.5

ค่าผ่านทาง

4,649.6

4,786.9

4,999.4

3,691.2

3,844.4

ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษฉลองรัชในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้
(ล้ านบาท)

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30กันยายน
2558

2559

2560

2560

2561

รายได้ คา่ ผ่านทาง

2,428.7

2,624.4

2,727.1

2,017.2

2,111.9

ภาษี มลู ค่าเพิม่

170.0

183.7

190.9

141.2

147.8

ค่าผ่านทาง

2,598.7

2,808.1

2,918.0

2,158.4

2,259.7

ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

(ล้ านบาท)

รายได้ คา่ ผ่านทาง

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด 30
มิถุนายน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30กันยายน
2558

2559

2560

2560

2561

1,916.7

1,849.3

1,945.2

1,432.5

1,481.0
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ภาษี มลู ค่าเพิม่

134.2

129.5

136.2

100.3

103.7

ค่าผ่านทาง

2,050.9

1,978.8

2,081.4

1,532.8

1,584.7

4.2.5. การวิเคราะห์ ค่าผ่ านทาง
1.

งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2560
(ก)

รายได้ คา่ ผ่านทาง
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4.2 เป็ น 3,592.9 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2561 จาก 3,449.7 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการจราจรที่เพิ่มขึ ้น โดยปริ มาณการจราจรโดย
เฉลี่ยต่อวันบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.5
เป็ น 386,557 คันต่อวัน สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก
366,421 คันต่อวัน สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิ ดจากทางพิเศษฉลองรั ชเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.7 เป็ น 2,111.9
ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก 2,017.2 ล้ าน
บาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึ่งสอดคล้ องกับปริ มาณ
การจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัชที่เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.7 เป็ น 229,833
คันต่อวัน สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก 219,455 คันต่อ
วัน สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณ
การจราจรบนทางพิ เ ศษฉลองรั ช เป็ นผลมาจากการการพัฒนาพื น้ ที่ ในบริ เ วณ
ใกล้ เคียงตลอดเส้ นทางของทางพิเศษฉลองรั ชและในบริ เวณชานเมืองทางด้ าน
เหนือของกรุงเทพมหานคร
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.4 เป็ น 1,481.0
ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก 1,432.5 ล้ าน
บาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 โดยมีปริ มาณการจราจร
โดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษบูรพาวิถีสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2561 156,724 คันต่อวัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.6 จากเดิม 146,966 คันต่อวัน สาหรับ
งวดเก้ า เดือ นสิ ้นสุด วัน ที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีสาเหตุห ลัก มาจากปริ มาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ ้นตามการพัฒนาของพื ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียงตลอดเส้ นทางของ
ทางพิเศษบูรพาวิถี อย่างไรก็ตาม รายได้ คา่ ผ่านทางเพิ่มขึ ้นที่อตั ราที่น้อยกว่าอัตรา
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การการเติบโตของปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวัน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1)
ผู้ใ ช้ ท างที่ ใ ช้ ท างพิ เ ศษบูร พาวิ ถี โ ดยเฉลี่ย เดิ น ทางระยะทางที่ สนั ้ ลง เนื่ อ งจาก
การจราจรใต้ ทางพิเศษที่หนาแน่นประกอบกับการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมใน
บริ เวณใกล้ เคียงกับทางพิเศษบูรพาวิถี ทาให้ มีรถจานวนหนึง่ ต้ องการเดินทางระยะ
สันเพื
้ ่อไปนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้ สดั ส่วนการใช้ บริ การทางพิเศษในระยะสันเพิ
้ ่ม
มากขึ ้น แม้ วา่ จะมีผ้ ใู ช้ ทางโดยรวมจะเพิ่มขึ ้น (กทพ.จัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้ ทาง
ซึ่ง ใช้ ทางพิ เ ศษบูร พาวิ ถี ต ามระยะการเดิ น ทางในระบบปิ ด) และ (2) ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าวมีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถี
ตังแต่
้ วนั ที่ 24 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็ นช่วงงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ด้ วยสาเหตุหลักดังกล่าวจึงทาให้ รายได้ ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อคัน
สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีลดลงในช่วงงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
(ข)

ภาษี มลู ค่าเพิม่
ภาษี มลู ค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.1 เป็ น 251.5 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก 241.5 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2560 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ คา่ ผ่านทางที่เพิ่มขึ ้น

(ค)

ค่าผ่านทาง
ด้ วยสาเหตุตา่ ง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ4.2 เป็ น 3,844.4 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ า
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จาก 3,691.2 ล้ านบาท สาหรับงวดเก้ าเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

2.

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559
(ก)

รายได้ คา่ ผ่านทาง
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4.4 เป็ น 4,672.3 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
จาก 4,473.7 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ ปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ย ต่อวัน บนทางพิ เศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 เป็ น 369,464 คันต่อวัน สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 352,596 คันต่อวันสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2559
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รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิ ดจากทางพิเศษฉลองรั ชเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.9 เป็ น 2,727.1
ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 2,624.4 ล้ านบาท
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสอดคล้ องกับปริ มาณการจราจร
โดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัชที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 เป็ น 221,925 คันต่อวัน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 212,788 คันต่อวัน สาหรับปี
บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 การเพิ่มขึน้ ของปริ มาณการจราจรบนทาง
พิเศษฉลองรัชเป็ นผลมาจากการพัฒนาพื ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียงตลอดเส้ นทางของ
ทางพิเศษฉลองรัชและในบริ เวณชานเมืองทางด้ านเหนือของกรุงเทพมหานคร
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.2 เป็ น 1,945.2
ล้ านบาท สาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 1,849.3 ล้ านบาท
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสอดคล้ องกับปริ มาณการจราจร
โดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษบูรพาวิถีที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 เป็ น 147,539 คันต่อวัน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 139,808 คันต่อวัน สาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการจราจรเฉลีย่ บน
ทางพิเศษบูรพาวิถีมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การก่อสร้ างบนถนนใต้ ทางพิเศษบูรพา
วิ ถี ซึ่ง เคยมี ก ารด าเนิ น งานในช่ ว งปี 2558 และ 2559 ได้ เ สร็ จ สิน้ ลง โดยงาน
ก่อสร้ างดัง กล่า วเป็ นการบ ารุ ง รั ก ษาถนนที่ ไม่มีการจัด เก็ บค่า ผ่านทางบนถนน
บางนา ตราด ซึ่งทาเกิดปั ญหาการจราจรติดขัดบนถนนดังกล่าว ผู้ใช้ ทางบางส่วน
จึงเลี่ยงการใช้ ทางที่มีการก่อสร้ างมาใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถีในระยะสัน้ และทาให้
เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงของทางพิเศษบูรพาวิถีไปด้ วย จึงทาให้ รถ
บางประเภท โดยเฉพาะประเภทที่เดินทางในระยะยาวหลีกเลี่ยงการใช้ บริ การทาง
พิเศษบูรพาวิถีไปชัว่ คราว โดยเมื่อการก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ ปั ญหาการจราจร
ติดขัดตลอดเส้ นทางของทางพิเศษบูรพาวิถีจึงลดลงและทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางกลับมาใช้
บริ การทางพิเศษบูรพาวิถีในระยะยาวเช่นเดิม อันทาให้ ปริ มาณการจราจรบนทาง
พิ เ ศษบูร พาวิ ถี เ พิ่ ม ขึน้ และ(2) การพัฒ นาของพื น้ ที่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย งตลอด
เส้ นทางของทางพิเศษบูรพาวิถี อัน ส่งผลให้ มีผ้ ใู ช้ ทางเพื่อการเดินทางในบริ เวณ
ดังกล่าวมากขึ ้น
(ข)

ภาษี มลู ค่าเพิม่
ภาษี มลู ค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 เป็ น 327.1 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560 จาก 313.2 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ คา่ ผ่านทางที่เพิ่มขึ ้น

229

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(ค)

ค่าผ่านทาง
ด้ วยสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาตามข้ างต้ นนี ้ ค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 เป็ น
4,999.4ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จาก 4,786.9ล้ าน
บาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

3.

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2558
(ก)

รายได้ คา่ ผ่านทาง
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 3.0 เป็ น 4,473.7 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
จาก 4,345.4 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.7 เป็ น 352,596 คันต่อวัน สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 336,739 คันต่อวันสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิ ดจากทางพิเศษฉลองรั ชเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.1 เป็ น 2,624.4
ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 2,428.7 ล้ านบาท
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งสอดคล้ องกับปริ มาณการจราจร
โดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษฉลองรัชที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.0 เป็ น 212,788 คันต่อวัน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 196,964 คันต่อวัน สาหรับปี
บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 การเพิ่มขึน้ ของปริ มาณการจราจรบนทาง
พิเศษฉลองรัชเป็ นผลมาจากการพัฒนาพื ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียงตลอดเส้ นทางของ
ทางพิเศษฉลองรัชและในบริ เวณชานเมืองทางด้ านเหนือของกรุงเทพมหานคร
รายได้ ค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษบูรพาวิถี ลดลงร้ อยละ 3.5 เหลือ 1,849.3
ล้ านบาท สาหรั บปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 1,916.7 ล้ านบาท
ส าหรั บ ปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กั น ยายน 2558โดยมี ส าเหตุ ห ลัก มาจากการ
ดาเนินงานก่อสร้ างเพื่อการบารุ งรักษาตามรอบระยะเวลาบนพื ้นที่หลายส่วนของ
ทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางใต้ ทางพิเศษบูรพาวิถี การดาเนินงานก่อสร้ าง
ดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบต่อปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี 2 ประการ
ประกอบกัน ประการแรกได้ แก่การผู้ใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถีเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นรถ 4 ล้ อ ที่ขึ ้นมาใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถีในระยะสัน้ ๆ เพื่อเลีย่ งปั ญหาการจราจร
ติดขัดบนทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางตลอดเส้ นทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
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และอีก ประการหนึ่ง ได้ แก่ก ารมีผ้ ูใช้ ทางบางประเภทลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
รถยนต์ 6 - 10 ล้ อ และรถยนต์ ม ากกว่ า 10 ล้ อ ที่ เ ลื อ กไปใช้ เส้ น ทางอื่ น เพื่ อ
หลีกเลีย่ งปั ญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบูรพาวิถี ดังนัน้ ปริ มาณการจราจร
โดยเฉลี่ยต่อวันโดยรวมยังคงค่อนข้ างคงที่สาหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปริ มาณ
การจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวันบนทางพิเศษบูรพาวิถีอยู่ที่ 139,808 คันต่อวัน สาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 139,775 คันต่อวัน สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 อย่างไรก็ตาม รายได้ คา่ ผ่านทางกลับลดลงโดยมีสาเหตุมา
จาก (1) การลดลงของรายได้ คา่ ผ่านทางเฉลีย่ ต่อคัน เนื่องจากผู้ใช้ ทางใช้ ทางพิเศษ
บูรพาวิถีในระยะทางที่สนลงในช่
ั้
วงระยะเวลาดังกล่าว (เนื่องจาก กทพ. จัดเก็บค่า
ผ่านทางจากผู้ใช้ ทางซึ่งใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถีตามระยะการเดินทางในระบบปิ ด)
และ (2) การลดลงของรายได้ ค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี ที่จัดเก็บจาก
รถยนต์ 6 – 10 ล้ อ และรถยนต์มากกว่า 10 ล้ อ ซึ่ง กทพ. จัดเก็บในอัตราค่าผ่าน
ทางที่สงู กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับรถยนต์ 4 ล้ อ โดยการลดลงของรายได้ ค่าผ่านทาง
ดังกล่าวสอดคล้ องกับปริ มาณการจราจรที่ลดลงของรถยนต์ขนาดใหญ่ดงั กล่าว
(ข)

ภาษี มลู ค่าเพิม่
ภาษี มูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 เป็ น 313.2 ล้ านบาทในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2559 จากเดิม 304.2 ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ คา่ ผ่านทางที่เพิ่มขึ ้น

(ค)

ค่าผ่านทาง
ด้ วยสาเหตุตา่ ง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ ค่าผ่านทางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 เป็ น 4,786.9
ล้ านบาท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จาก 4,649.6 ล้ านบาท
สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

4.3.

ข้ อมูลทางการเงินเสมือน (Pro Forma) ของกองทุนที่ยงั ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 และ สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูล
ทางการเงินเสมือนที่ยงั ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวควบคู่กับข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่
ผู้สอบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบที่ปรากฏในส่วนอื่นของเอกสารฉบับนี ้
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึ ้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในหมายเหตุ ข้ อ 3 ของหมายเหตุประกอบข้ อมูลทาง
การเงินเสมือนของกองทุนที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบซึง่ อยูใ่ นภาคผนวก 4 ของเอกสารฉบับนี ้ และจัดทาขึ ้น
ตามนโยบายการบัญชีตามที่ระบุในหมายเหตุ ข้ อ 5 ของหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุน
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ที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบซึง่ อยูใ่ นภาคผนวก 4 ของเอกสารฉบับนี ้ โดยเป็ นนโยบายการบัญชีที่คาดว่าจะใช้
ในการบัน ทึ ก ข้ อ มูล ทางการเงิ น ของกองทุน ในรอบระยะเวลาที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามมาตรฐานการบัญ ชี ภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 เว้ นแต่ตามที่ระบุไว้ ในหมายเหตุ ข้ อ 3 และข้ อ 5 ของหมายเหตุ
ประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบตามที่ ปรากฏในภาคผนวก 4 ของ
เอกสารฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ รู ปแบบการแสดงข้ อมูลเป็ นไปตามรู ปแบบตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106
"การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน"
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผ้ ูสอบบัญชี ยังไม่ได้ ตรวจสอบนีจ้ ัดเตรี ยมขึ ้นเพื่อวัต ถุประสงค์ ในการ
อธิบายเท่านัน้ โดยข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดเตรี ยมขึ ้นเสมือนว่ากองทุนได้ รับการจัดตัง้ และการโอนสิทธิใน
รายได้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และจัดทาขึ ้นภายใต้ สมมติฐาน
บางประการหลังจากทาการปรับปรุงแล้ ว เพื่อนาเสนอข้ อมูลต่อไปนี ้
1.

ผลการดาเนินงานกองทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2561

2.

กระแสเงินสดของกองทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2561

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ ข้ อ 3 ของหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ผ้ สู อบ
บัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบในภาคผนวก 4 ของเอกสารฉบับนี ้
วัต ถุป ระสงค์ ข องข้ อ มูล ทางการเงิ น เสมื อ นที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ยัง ไม่ ไ ด้ ต รวจสอ บเพื่ อ แสดงผลกระทบอัน เป็ น
สาระสาคัญที่มีตอ่ ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดเสมือนของกองทุนในวันที่กาหนดบนหลักเกณฑ์ที่ได้ กล่าว
ไว้ แล้ วข้ างต้ น ซึง่ อาจไม่ตรงกับผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดที่แท้ จริ งของกองทุนในวันที่กาหนดก็ได้ ทังนี
้ ้
โดยลักษณะของข้ อมูลประเภทนี ้ ข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบอาจมิได้ แสดงผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดที่แท้ จริ งของกองทุน
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผ้ สู อบบัญชี ยงั ไม่ได้ ตรวจสอบ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 และสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จัดเตรี ยมขึ ้นโดยอาศัยสมมติฐานที่สาคัญดังนี ้
1.

รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
กองทุนมีรายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ เท่ากับร้ อยละ 45 ของค่าผ่าน
ทางที่ เรี ยกเก็ บ จริ งจากผู้ใช้ ทางพิเ ศษฉลองรั ชและทางพิเศษบูรพาวิถี หลั ง หักด้ ว ยจานวนเท่ากับ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10

2.

ค่าใช้ จ่ายที่สาคัญของกองทุน
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
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อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ณ วันสิ ้นเดือน และมี
ค่าธรรมเนียมขันต
้ ่าเท่ากับ 10 ล้ านบาทต่อปี ซึง่ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
-

อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ ้นเดือน ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
-

อัตราร้ อยละ 0.023 ต่อปี ของทุนจดทะเบียนของกองทุน และมีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 5
ล้ านบาทต่อปี ซึง่ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
-

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การวิชาชี พแก่กองทุน เช่น ผู้ประเมินปริ มาณการจราจร
ผู้ประเมินราคาอิสระ และค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

 ค่าใช้ จ่ายเบี ้ยประกัน
3.

ค่าใช้ จ่ายสาหรับประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก

ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจะถูกตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้ จ่าย โดยวิธีเส้ นตรงเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนที่สาคัญได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการ
ยื่ น แบบแสดงรายการข้ อ มูล และจดทะเบี ย นต่อ ก.ล.ต. ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นต่อ ตลาด
หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมแรกเข้ า ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าบริ การ
คนกลางผู้ดแู ลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา (Escrow agent fee)

โปรดพิจารณาสมมติฐานและการปรับปรุงที่สาคัญเพื่อใช้ ในการเตรี ยมข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ผ้ สู อบบัญชียงั
ไม่ได้ ตรวจสอบ ในหมายเหตุ ข้ อ 4 ของหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนที่ผ้ สู อบบัญชียงั
ไม่ได้ ตรวจสอบในภาคผนวก 4 ของเอกสารฉบับนี ้
ผู้ลงทุนควรทราบว่าข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบซึง่ ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ไม่ได้
จัดเตรี ยมขึ ้นเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้ มงุ่ หมายให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ว่าด้ วยการนาเสนอ
ข้ อมูลทางการเงินเสมือน นอกจากนี ้ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ ของผู้สอบบัญชีเพื่อรายงานต่อการ
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รวบรวมข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ผ้ สู อบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบ ไม่ได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรับรองที่ยอมรับ
ทัว่ ไปในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อเขตอานาจอื่น (นอกจากประเทศไทย) และไม่ควรยึดถือเสมือนว่าได้ มีการ
ดาเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
4.3.1. งบกาไรขาดทุนเสมือน (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

สาหรับปี

(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรับงวดเก้ าเดือน

สิน้ สุดวันที่

สิน้ สุดวันที่

30 กันยายน 2560

30 มิถุนายน 2561

2,045

1,573

ดอกเบี ้ยรับ

3

2

รวมรายได้

2,048

1,575

42

31

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

7

5

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5

4

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

4

3

ค่าใช้ จา่ ยเบี ้ยประกัน

29

23

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

14

10

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

332

249

รวมค่ าใช้ จ่าย

433

325

1,615

1,250

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
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4.3.2. งบกระแสเงินสดเสมือน (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับปี

(หน่วย: ล้ านบาท)
สาหรับงวดเก้ าเดือน

สิน้ สุดวันที่

สิน้ สุดวันที่

30 กันยายน 2560

30 มิถุนายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

1,615

1,250

ปรับกระทบรายการรายได้ จากการลงทุนสุทธิให้ เป็ น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
การซื ้อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ลูกหนี ้เพิ่มขึ ้น

(47,662)
(11)

(0)

การเพิม่ ขึ ้นในค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า

-

(10)

เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิม่ ขึ ้น

5

0

332

249

(45,721)

1,489

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคารต้ นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด

48,657
(995)
(1,211)

(1,242)

(249)

(249)

46,202

(1,491)

481

(2)

-

481

481

479
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ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ
ข้ อความที่ระบุในหัวข้ อนี ้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต อาจเป็ นข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยข้ อความดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการที่ระบุใน
ภาคผนวก 5 และอยูภ่ ายใต้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจทาให้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญจากที่ประมาณการไว้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลในส่วนนี ้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคารับรอง คารับประกัน
หรื อการคาดการณ์ ภายใต้ สมมติฐานที่ถูกต้ องของกองทุน บริ ษัทจัดการ กทพ. ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นใน
ต่า งประเทศ (Initial Purchasers) ผู้จัด การการจัด จาหน่า ยหน่ว ยลงทุน ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ บริ ษัทในเครื อของบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลอื่ นใด และไม่ค วรถูกพิ จารณาว่าประมาณการ
ดังกล่าวจะบรรลุผล หรื อน่าจะบรรลุผล โปรดพิจารณาหัวข้ อ 6 "ปั จจัยความเสีย่ งของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุน" ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนไม่ควรเชื่ อถือข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (ForwardLooking Statements) เกินสมควร เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวนาเสนอ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้เท่านัน้
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงประมาณการของกองทุนตามงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์
สมมติสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึง่ คัดย่อมาจาก "ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ" ตาม
ภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ วันสิน้ สุดรอบปี บัญชี ของกองทุน คือวันที่ 30 กันยายนของทุกปี (ซึ่ง
เปลีย่ นแปลงจากรอบระยะเวลาบัญชีเดิม คือ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ) โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการ
เปลีย่ นแปลงเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผู้สอบบัญชีอิสระมิได้ ให้ การ
รับรองเกี่ยวกับประมาณการงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน และ
สานักงาน ก.ล.ต. มิได้ มีแนวทางในการจัดเตรี ยมข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึง
ควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติของกองทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่ระบุใน
เอกสารฉบับนีจ้ ัดเตรี ยมโดยบริ ษัทจัดการ ตามนโยบายการบัญชีตามที่ระบุในหมายเหตุของ "กองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายงานและข้ อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์ สมมติที่ยังมิได้
ตรวจสอบสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562" ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้ ซึ่งเป็ น
นโยบายการบัญชีที่คาดว่าจะใช้ ในการบันทึกข้ อมูลทางการเงินของกองทุนในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องตาม
มาตรฐานการบัญชีภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547
รายได้ จากการลงทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และกระแสเงินสดที่แท้ จริ งจะยังไม่รับรู้ จนกว่า
การโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนจะเสร็ จสิ ้น ดังนัน้ จานวนรายได้ จากการลงทุนตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ และกระแสเงินสดที่แท้ จริ งที่จะรับรู้ จะแตกต่างจากรายได้ จากการลงทุนตามสัญญาโอนแลรับ
โอนสิท ธิ ใ นรายได้ แ ละกระแสเงิ น สดที่ ป รากฏในข้ อ มูลทางการเงิ น ตามสถานการณ์ สมมติ ข องกองทุน นี ้
นอกจากนี ้ ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนจะไม่ได้ รับการปรับปรุ งสาหรับเหตุการณ์ใด ๆ
ที่เกิดขึ ้นภายหลังวันที่ของเอกสารฉบับนี ้ โดยบริ ษัทจัดการไม่มีความตังใจที
้ ่จะปรับปรุ งหรื อแก้ ไขข้ อมูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมตินี ้
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ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์ สมมติของกองทุนที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้ควบคู่กับ
คาอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของกองทุน และข้ อมูลอื่นๆ ในเอกสารฉบับนี ้ ซึ่งรวมถึงข้ อมูลที่อยู่ในหัวข้ อ 6 "ปั จจัย
ความเสีย่ งของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน"
ข้ อมูลในส่วนนี ้อยู่บนสมมติฐานและการประเมินค่าหลายประการ ซึ่งแม้ จะมีการระบุตวั เลข อย่างไรก็ตาม
สมมติฐานและการประเมินค่าดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการ
แข่งขันที่สาคัญ ซึง่ ส่วนใหญ่มีความไม่แน่นอนและเป็ นความเสี่ยงที่บริ ษัทจัดการ ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้
ยังตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิ จในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ บริ ษัทจัดการ จึง
ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นจริ ง ข้ อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนี ้อาจ
แตกต่างจากผลที่จะเกิดขึ ้นจริ งอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทจัดการ ไม่ให้ คารับรองใดๆ ถึงผลที่จะเกิดขึ ้น และผู้
ลงทุนควรใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี ้อย่างระมัดระวัง ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ
6.1.5 สมมติฐานใน “ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ” มีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ ้นหรื อไม่ในความ
เป็ นจริ ง และขึ ้นอยูก่ บั ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนที่สาคัญในด้ านธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และ
การแข่งขัน อีก ทัง้ ผลการด าเนิน การของกองทุนตามที่ เกิ ดขึน้ จริ งอาจแตกต่างอย่างมีนัย สาคัญจากการ
คาดหมายทังที
้ ่ได้ แสดงไว้ ในประมาณการไม่วา่ จะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย"
ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูล "ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุน " ในส่วนนี ้ทังหมดควบคู
้
่กับ
"กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายงานและข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562" ตามภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้

4.4.1. งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
(หน่วย: ล้ านบาท)
รอบปี บัญชีประมาณการ
2562(1)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้

2,268
4
2,272

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

42

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

7

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

4

ค่าใช้ จา่ ยเบี ้ยประกันภัย

29
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ค่าใช้ จา่ ยอื่น

14

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

332

รวมค่ าใช้ จ่าย

433

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

1,839

ประมาณการจานวนเงินที่สามารถปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
1,839

ประมาณการเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จา่ ยในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

332
2,171

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน(2)
ผลรวมจานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นทีค่ าดว่าจะได้ รับจากการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุน

41,000 - 45,700

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประมาณการอัตราเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ

ร้ อยละ 4.02 – 4.49

ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จา่ ยในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

ร้ อยละ 0.73 – 0.81

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน(2)

ร้ อยละ 4.75 – 5.30

หมายเหตุ:
(1) รอบปี บัญชีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
(2) ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี ้ไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนภายหลังการรับรู้ เงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรก ถึงแม้ ว่านโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนเหล่านันที
้ ่กองทุนจะใช้ ในอนาคต
สาหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนคือการแสดงมูลค่าเงินลงทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ ้นงวดรายงานโดย
ปรับปรุ งรายการผ่านงบกาไรขาดทุน แต่ด้วยลักษณะของสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวกับเงิ นลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
เชื่อว่าไม่มีเกณฑ์ใดที่เหมาะสมในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน สาหรับงวดในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทา
ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี ้ โดยประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 คานวณจากผลรวมจานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นที่คาดว่าจะได้ รับการเสนอขาย
ส่วนเพิ่มทุน โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุงแล้ ว และสมมติฐาน
ในการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออก และเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี ซึ่งจานวนเงิน
สุดท้ ายที่จะได้ รับจริ งจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจากประมาณการข้ างต้ น
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4.4.2. งบกระแสเงินสดตามสถานการณ์ สมมติ
(หน่วย: ล้ านบาท)
รอบปี บัญชีประมาณการ
2562(1)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

1,839

ปรับกระทบรายได้ จากการลงทุนสุทธิให้ เป็ น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
การซื ้อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ลูกหนี ้เพิ่มขึ ้น
เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

(47,662)
(11)
5
332
(45,497)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ

47,657
(970)
(1,353)
(249)
45,085
(412)

เงินฝากธนาคารต้ นงวด

997

เงินฝากธนาคารปลายงวด

585

หมายเหตุ:
(1) รอบปี บัญชีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
สมมติฐาน
ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของกองทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ ถกู จัดเตรี ยมขึ ้นโดยอาศัย
สมมติฐานที่สาคัญตามภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้ รวมถึงมีข้อสมมติให้ รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ เท่ากับร้ อยละ 45 ของค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บจริ งจากผู้ใช้ ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีหลัง
หักด้ วยจานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิ่มแต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 โดยประมาณการรายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นดังนี ้
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(หน่วย: ล้ านบาท)
ประมาณการค่ าผ่ านทาง
ทางพิเศษฉลองรัช

3,185

ทางพิเศษบูรพาวิถี
รวมประมาณการค่ าผ่ านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

2,359
5,544

หัก: จานวนเท่ากับภาษี มลู ค่าเพิม่ (แต่ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 10 ของค่าผ่านทาง)
ประมาณการค่ าผ่ านทางสุทธิของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

(504)
5,040

สัดส่ วนรายได้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

45%

ประมาณการรายได้ จากเงินลงทุน

2,268

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหล่านัน้ รวมทัง้ งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์
สมมติ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนในอนาคตด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียด "กองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย รายงานและข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562" ตามภาคผนวก 5 ของเอกสารฉบับนี ้
การวิเคราะห์ ความผันผวน
งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติของกองทุนได้ จดั ทาขึ ้นตามสมมติฐานที่เป็ นสาระสาคัญตามภาคผนวก 5 ของ
เอกสารฉบับนี ้ ผู้ลงทุนควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างชัดเจนและตัวเลขที่ประมาณ
การไว้ ในงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติอาจแตกต่างจากที่เกิดขึ ้นจริ ง
การวิเคราะห์ความผันผวนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นแนวทางเท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ ้นจริ ง
และผลประกอบการที่แสดงในข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติอาจเกินกว่าช่วงความผันผวนที่แสดง นอกจากนี ้
ผลกระทบจากปั จจัยอื่นอาจทาการหักกลบหรื อประกอบกันทาให้ ผลกระทบอาจแตกต่างจากที่นาเสนอ
เพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานค่าผ่านทางตามสถานการณ์สมมติ
ตารางด้ านล่างแสดงถึง ประมาณการจานวนเงิ นที่สามารถปั นส่วนแบ่ง ให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 ในแต่ละกรณีของค่าผ่านทางรวมของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

ค่ าผ่ านทางรวมของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก (รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
กรณีฐาน

(หน่วย: ล้ านบาท)
ประมาณการจานวนเงินที่สามารถปั นส่วนแบ่งให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562
2,171

ต่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5

2,057

สูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 5

2,284
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โดยสามารถคิดเป็ นประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน (ผลรวมของประมาณการอัตราเงิน
ปั นผลจากกาไรสุทธิและประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในแต่ละกรณีดงั นี ้
(หน่วย: ร้ อยละ)

ค่ าผ่ านทางรวมของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก (รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
กรณีฐาน

ประมาณการอัตรา
เงินปั นผลจากกาไร
สุทธิ
4.02 – 4.49

ต่ากว่ ากรณีฐานร้ อยละ 5

3.77 – 4.21

สูงกว่ ากรณีฐานร้ อยละ 5

4.27 – 4.76

ประมาณการอัตราการ
ปั นส่ วนแบ่ งจากสภาพ
คล่ องส่ วนเกินจาก
ค่ าใช้ จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่ วย
ลงทุนตัดจาหน่ าย
0.73 – 0.81 ทุกกรณี(1)

ประมาณการอัตราการ
ปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื
หน่ วยลงทุน(2)
4.75 - 5.30
4.50 - 5.02
5.00 - 5.57

หมายเหตุ:
(1) ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนตัดจาหน่าย คานวณจากประมาณการสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ทีเ่ ท่ากับ 332 ล้ านบาทเท่ากันทุกกรณี
(2) ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 คานวณ
จากผลรวมจานวนเงิ น ทุน เริ่ ม แรกและจ านวนเงิ น เบื อ้ งต้ นที่ จ ะได้ รั บ จากการเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน โดยมี
สมมติฐานในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุงแล้ ว และสมมติฐานในการตัด
จาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี ซึ่งจานวนเงิน
สุดท้ ายที่จะได้ รับจริ งจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจากประมาณการข้ างต้ น
5.

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล
การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทจัดการเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องจะต้ องกระทาตามกฎหมายหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี ้

5.1.

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ในหัว ข้ อ นี ้ ค าว่ า “บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง” ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ ทน. 1/2554 และ
ประกาศ สธ.14/2558 ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี ้
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(ก)

บริ ษัทจัดการ

(ข)

บริ ษัทแม่ ได้ แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทจัดการ

(ค)

บริ ษัทยาย (แม่ใน) ได้ แก่ บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 0 ที่จดั ตังในประเทศ
้
เกินร้ อย
ละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่รวม
บุคคลดังกล่าวที่เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในต่
้ างประเทศ

(ง)

บริ ษัทลูก ได้ แก่ นิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ
10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

(จ)

บริ ษัทพี่น้อง ได้ แก่ นิติบคุ คลที่มีบคุ คลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 50
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการด้ วย

(ฉ)

นิติ บุค คลที่ มี บุค คลตาม (ข) ถื อ หุ้น เกิ น ร้ อยละ 10 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ แล้ ว ทัง้ หมด โดย
กรรมการของนิติบุคคลนัน้ เป็ นกรรมการของบุคคลตาม (ข) ด้ วยเกิ นกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดของบริ
้
ษัท

(ช)

นิติ บุค คลที่มี บุค คลตาม (ค) ถื อ หุ้น เกิ น ร้ อยละ 10 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด โดย
กรรมการของนิติบคุ คลนัน้ และ/หรื อของนิติบคุ คลตาม (ข) เป็ นกรรมการของบริ ษัทดังกล่าวด้ วยเกินกึ่ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท

(ซ)

บุคคลที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการและการจัดการกองทุน ได้ แก่
(1)

กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ

(2)

ผู้จดั การกองทุน

(3)

นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (1) หรื อ (2) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้ อยละ 50 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน้

(4)

บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุน

(5)

บุคคลที่ถือหุ้นของที่ปรึ กษาของกองทุนตาม (4) เกินร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบุ
้
คคลที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุนนัน้
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(ฌ)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(6)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (5) เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อจานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ น
หุ้นส่วนของบุคคลตาม (5) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในต่
้ างประเทศ

(7)

นิติบุคคลที่บุคคลที่เป็ นที่ปรึ กษาของกองทุนตาม (4) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคล
ดังกล่าวเกินร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

(8)

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน

(9)

บุคคลที่ถือหุ้นของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนตาม (8) เกินร้ อยละสิบของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของผู
้
้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(10)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (9) เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อจานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ น
หุ้นส่วนของบุคคลตาม (5) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในต่
้ างประเทศ

(11)

นิติบุคคลที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตาม (8) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว
เกินร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

(12)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน

(13)

บุคคลที่ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (12) เกินร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของผู
้
้ ดแู ลผลประโยชน์

(14)

บุค คลที่ ถื อ หุ้น หรื อ เป็ นหุ้น ส่ว นของบุค คลตาม (13) เกิ น ร้ อยละห้ า สิบ ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อจานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้น
หรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (13) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในต่
้ างประเทศ

(15)

นิติบคุ คลที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตาม (12) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าวเกินร้ อย
ละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

กองทุนที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการได้ แก่
(1)

กองทุนที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการเดียวกัน

(2)

กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น โดยบริ ษัทจัดการอื่นนันเป็
้ นผู้ถือ
หุ้นในบริ ษัทจัดการตามลักษณะในข้ อ 0 หรื อ (ค)
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(3)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้ การปริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอื่นที่มีผ้ ถู ื อหุ้นเป็ น
บุคคลตามลักษณะใน 0 หรื อ (ค) โดยบุค คลดังกล่า วถื อหุ้นในบริ ษัท จัด การในลัก ษณะ
เดียวกัน

(ญ)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุน ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบัญชี omnibus

(ฎ)

ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรื อสัง่ การบุคคลอื่นตาม 0 ถึง (ญ) หรื อถูกควบคุมหรื อสัง่ การโดยบุคคลอื่น
ตาม 0 ถึง (ญ) ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรื อการอื่น
ใด

(ฏ)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุน โดยให้ มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ออก
ตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม

ทังนี
้ ้ ให้ “บุคคลที่เกี่ ยวข้ อง” รวมถึงบุคคลที่ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศแก้ ไขหรื อ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามข้ อ 5.1 นี ้ ให้ นบั หุ้นที่ค่สู มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าวเป็ นหุ้นของบุคคลนันด้
้ วย
5.2.

ข้ อกาหนดทั่วไป
เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไปในการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่สานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดมีดงั ต่อไปนี ้

5.3.

(ก)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามประกาศที่ ก าหนดหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การกระท าที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน

(ข)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวต้ องเป็ นธุรกรรมที่ใช้
ราคาที่เป็ นธรรม

(ค)

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องเป็ นธุรกรรมที่ บคุ คลที่มี
ส่วนได้ เสียกับการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทา และ

(ง)

การคิ ดค่า ใช้ จ่า ยที่ เ กิ ด ขึน้ จากการเข้ า ท าธุ รกรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ยวข้ องที่เ กี่ ย วกับ ทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานจากกองทุนต้ องอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม

การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
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การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกรณีดงั ต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดข้ างต้ น
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ – 3 การประชุม
และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน”
(ก)

การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมลู ค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรื อ
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย) ซึ่งได้
ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน

(ข)

การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นสัญญาที่ เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า หรื อ

(ค)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ)
ของคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ทาธุรกรรมตามข้ อ (ก) หรื อข้ อ (ข) ข้ างต้ น กับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหัวข้ อ 7.13.2
“สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ”
5.4.

นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การลงทุนของกองทุนประกอบด้ วยการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้
กทพ.ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกต่อไป
เมื่อการจองซื ้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต. เสร็ จสิ ้น
กระทรวงการคลังอาจยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยหากภายหลังกระทรวงการคลังเพิ่มสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนเกินกว่า
ร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น จะมีผลทาให้ กระทรวงการคลังเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ สธ.14/2558
การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างกองทุน และกระทรวงการคลัง หรื อระหว่าง
กองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น จะต้ องกระทาภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไข
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และข้ อกาหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 ประกาศ สธ. 14/2558 ประกาศ ทน.45/2561 และประกาศอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยสาหรับกระทรวงการคลังนัน้ หากกระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 10
ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น กระทรวงการคลังจะถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน
ตามประกาศ สธ.14/2558 อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงการคลังมิได้ เป็ นเจ้ าของ เป็ นผู้มีอานาจกากับดูแลตาม
กฎหมาย หรื อเป็ นผู้มีความรั บผิดชอบโดยตรงในกิจการที่เกี่ ยวข้ องกับการทารายการ หรื อธุรกรรมเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานกับกองทุน ตามที่กาหนดในประกาศ ทน. 45/2561 กระทรวงการคลัง ก็จะ
สามารถเข้ าร่วมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ โดย
ไม่ต้ องอยู่ภายใต้ บัง คับ ของข้ อก าหนดที่ ห้ามมิใ ห้ ผ้ ูมี ส่วนได้ เสีย เข้ า ร่ ว มพิจ ารณาอนุมัติ การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในประกาศ ทน.
45/2561 แล้ ว
นอกจากนี ้ กองทุนจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทังในหมายเหตุ
้
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจาปี ของกองทุนด้ วย
ปั จจัยความเสีย่ งของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
5.5.

คารั บรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ และความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกและการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์ สินดังกล่ าวที่จะเข้ าทา
ภายหลังจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน กทพ. จะไม่ได้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนจึงมิได้ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน ดังนัน้ การเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ระหว่างกองทุนและ กทพ. จึงไม่ถือ
เป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

6.

ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อเท็จจริ งว่าการดาเนินงานของกองทุน และบริ ษัท
จัดการอยูภ่ ายใต้ กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของประเทศไทย ซึง่ อาจแตกต่างจากในประเทศ
อื่น ๆ ธุรกิจของกองทุนขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ ส่วนใหญ่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนและบริ ษัทจัดการ
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้ อพิจารณาในการลงทุนที่จะได้ กล่าว
ต่อไปนี ้ รวมทังปั
้ จจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ปั จจัยความเสีย่ ง และข้ อพิจารณาต่าง ๆ ตามที่จะกล่าวถึง
ต่อไปนี ้ ไม่ใช่ปัจจัยความเสีย่ งทังหมดที
้
่กองทุนและ/หรื อบริ ษัทจัดการมีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ความเสีย่ งอื่น ๆ ไม่วา่ จะทราบอยูแ่ ล้ วหรื อไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกองทุน บริ ษัท
จัดการ หรื อมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้ าง รูปแบบและการบริหารจัดการกองทุน
6.1.1. กองทุนเป็ นนิ ติ บุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ท่ ียังไม่ มีการดาเนิ นงานที่สร้ างรายได้ หรื อทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนเอง นอกจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน และสิทธิ
ในรายได้ ท่ โี อนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ สิทธิในรายได้ ท่ โี อนจะเป็ นทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพียงอย่ างเดียวที่กองทุนเข้ าลงทุนครั ง้ แรก หลังจากที่สัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ มีผล
กองทุน เป็ นนิ ติ บุค คลที่ จัด ตัง้ ขึน้ ใหม่ที่ ยัง ไม่มี ก ารด าเนิ น งานที่ สร้ างรายได้ หรื อ ทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนเอง นอกจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน ภายหลังเสร็ จสิ น้ การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน เงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการระดมทุนที่กองทุนจะได้ รับจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนจะนามาชาระราคาค่าสิทธิ ในรายได้ ที่โอน ให้ แก่ กทพ. ตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิ ในรายได้ และเมื่อการโอนสิทธิ ในรายได้ มีผลตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ สิทธิ ใน
รายได้ ที่โอนดังกล่าวจะถือเป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพียงอย่างเดียวที่กองทุนเข้ าลงทุน
ครัง้ แรก กองทุนจะต้ องพึง่ พาความสามารถของ กทพ. ในการสร้ างรายได้ ค่าผ่านทางจากทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และด้ วยเหตุนี ้ กองทุนจึงยังต้ องพึ่ งพา กทพ. ในการดาเนินงาน
บารุงรักษา และพัฒนาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกด้ วย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.1.2 "กองทุนต้ องพึ่งพา กทพ. ในการดาเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก และการจัดเก็บ และการนาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่กองทุน " ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ หรื อลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิตามสัญญาในการ
ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ หรื อกระแสเงินสดในอนาคตจากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อหากมีการ
เลิกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ หรื อสัญญาดังกล่าวสิ ้นอายุลง กองทุนจะไม่สามารถสร้ าง
กระแสรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนใด ๆ ในอนาคต จากกองทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.1.3 "หากกองทุนไม่สามารถได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สิน
หรื อสร้ างกระแสรายได้ แหล่งใหม่ อาจถือเป็ นข้ อจากัดที่มีนยั สาคัญสาหรับการดาเนินงาน และอาจ
ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้ มใน
อนาคตของกองทุน และอาจส่งผลให้ ต้องเลิกกองทุนเมื่อสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หมดอายุ
ลงหรื อมีการเลิกสัญญา" ดังนัน้ การลงทุนในกองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
หรื อบริ ษัทที่มีทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการดาเนินงานและมีแหล่งรายได้ ที่หลากหลายมากกว่า

6.1.2. กองทุนต้ องพึ่งพา กทพ. ในการดาเนิ นงานทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก
และการจัดเก็บ และการนาส่ งรายได้ ท่ โี อนให้ แก่ กองทุน
กองทุนจะต้ องพึ่งพา กทพ.ในการด าเนินงานทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก และ
ความสามารถของ กทพ. ในการสร้ างและการจัดเก็บค่าผ่านทางจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก และการนาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่ก องทุน ซึ่งอานาจควบคุมของกองทุนในเรื่ องดังกล่าว
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนมี
ั ้ อย่างจากัด จานวนรายได้ ที่โอนนันขึ
้ ้นอยู่กบั รายได้ ค่า
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ผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่งขึ ้นกับปั จจัยหลายประการ
รวมถึง อัตราค่าผ่านทาง ปริ มาณการจราจร และสภาพของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก เช่น
1. ตามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ใ นรายได้ นัน้ วัน เริ่ ม
พิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 และระยะเวลาทุก 5 ปี นับจากวัน
ดังกล่าว การคานวณปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก (ถ้ ามี) จะคานวณโดยใช้ สตู รการคานวณตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ ซึ่งจะพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่าน
ทางเทียบกับปี ที่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ สุดท้ ายของแต่ละอัตรา (บาทต่อคัน หรื อบาท
ต่อกิโลเมตร (แล้ วแต่กรณี)) ทังนี
้ ้ เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกินปี 2561 เมื่อคานวณปรับอัตราค่า
ผ่านทางแล้ ว กทพ. จะปฏิบตั ิตามขันตอนและกระบวนการภายในตามที
้
่ระบุไ ว้ ในกฎหมายที่
ใช้ บั ง คั บ กั บ กทพ. เพื่ อ เสนอการปรั บ อั ต ราค่ า ผ่ า นทางไปยั ง กระทรวงคมนาคม
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตัง้ จะเป็ นผู้เสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ ต่อ
คณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบ
กทพ. จะเสนอเรื่ องไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ กระทรวงคมนาคมเป็ นผู้ประกาศกาหนด
อัตราค่าผ่านทางใหม่ อัตราค่าผ่า นทางใหม่จะต้ องประกาศโดยกระทรวงคมนาคมและ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงคมนาคมไม่ประกาศกาหนด
อัตราค่าผ่านทางใหม่ตามที่ กทพ. เสนอ อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ต่อไป หาก
กทพ. ได้ ดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว แต่ไม่มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรื อไม่
สามารถปรับอัตราค่าผ่านทางได้ เต็มตามจานวนที่คานวณได้ หรื อมีการปรับอัตราค่าผ่านทาง
ล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ ถือว่า กทพ. ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อนี ้ครบถ้ วนแล้ ว และไม่
ถื อ ว่ า เป็ นเหตุใ ห้ กทพ . ผิ ด ข้ อ สัญ ญาตามสัญ ญา หรื อ ท าให้ ก องทุน มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรื อเงินเพิ่มใด ๆ จาก กทพ. แต่อย่างใด
2. แม้ วา่ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. จะต้ องขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากกองทุนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันทาการ ก่อนการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่า
ผ่านทาง การกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง ทังนี
้ ้
โดยมีข้อยกเว้ นบางประการตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ซึ่ง กทพ.
จะไม่ต้องขอความยินยอมจากกองทุน แต่กองทุนก็ไม่มีอานาจกาหนดอัตราค่าผ่านทาง หรื อ
ตัดสินใจว่าจะกาหนดให้ มี หรื อยกเลิกการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง หรื อการให้ สว่ นลด
อัตราค่าผ่านทางสาหรับการใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่อย่างใด
3. กทพ. ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานและบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
โดย กทพ. เป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายเกือบทังหมดรวมทั
้
งรายจ่
้
ายฝ่ ายทุนที่จะเกิดขึ ้นซึง่ เกี่ยวกับ
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ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในครั ง้ แรก (ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายในการจัดทาประกันภัยตามที่
กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ) โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจากการบารุ งรักษา ขันตอนการบริ
้
หารจัดการการจราจรและความปลอดภัย และ
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างส่วนต่อขยายของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
นอกจากนี ้ กองทุนไม่มีอานาจควบคุมในเรื่ องการบารุ งรักษา การดาเนินงาน และการเสนอ
ให้ มีการขยายทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่อย่างใด
ด้ วยเหตุนี ้ การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุนจึง
ขึ ้นอยู่กับการที่ กทพ. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาอย่างถูกต้ องและตรงกาหนดเวลาตามที่กาหนดใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
6.1.3. หากกองทุนไม่ สามารถได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรั พย์ สินหรื อสร้ างกระแสรายได้ แหล่ งใหม่ อาจถือ
เป็ นข้ อ จ ากั ด ที่ มี นั ย ส าคั ญ ส าหรั บ การด าเนิ น งาน และอาจส่ ง ผลกระทบทางลบอย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ต่ อ ผลการดาเนิ น งาน และฐานะทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้ มในอนาคตของ
กองทุน และอาจส่ งผลให้ ต้องเลิกกองทุนเมื่อสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิในรายได้ หมดอายุ
ลงหรือมีการเลิกสัญญา
เมื่อ กทพ. โอนรายได้ ที่โอนให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ แล้ ว แหล่งรายได้
หลักของกองทุนจะมีเพียงสิทธิในรายได้ ที่โอน นับแต่วนั ที่ทาการโอนเสร็ จสิ ้นจนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลา
การให้ สทิ ธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ดังนัน้ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิ ในรายได้ ที่โอนที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปี อาจเป็ น
จานวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว และเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สิทธิ
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ นอกจากนี ้
แม้ ว่ากองทุนอาจได้ รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ กทพ. แต่
กทพ. มีสทิ ธิพิจารณาเลือกข้ อเสนอของบุคคลภายนอกที่ดีกว่า และยังมีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจในการยกเลิ ก
การระดมทุนโดยการให้ ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ กทพ. ในครัง้ นันๆ
้ ได้ กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ วา่ กทพ. จะเลือกข้ อเสนอของกองทุน หรื อกองทุนจะมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ที่จะเป็ นของ กทพ. ด้ วยเหตุนี ้ ก่อนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการให้
สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากกองทุนไม่สามารถได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สิน หรื อ
กระแสรายได้ อย่างอื่นนอกจากสิทธิ ในรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ มูลค่า
หน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทเมื่อถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ อีกทัง้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจจะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากกองทุนหากว่า มีการเลิกสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในกรณีที่มีการผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ ไขข้ อที่ผิดสัญญานันได้
้ หรื อ
เป็ นการเลิกสัญญาโดยความตกลงร่วมกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา กรณีดงั กล่าวจะส่งผลกระทบทางลบอย่าง
มีนยั สาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และต่อราคา
ตลาดของหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว อาจส่งผลให้ ต้องเลิกกองทุน กองทุนหรื อบริ ษัท
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จัดการไม่สามารถรั บรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่ า หากมีการเลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
ผลตอบแทนใด ๆ หรื อจะได้ รับผลตอบแทนจากการเลิกกองทุนในจานวนที่ไม่ต่ากว่าจานวนที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนได้ ลงทุนครัง้ แรกในหน่วยลงทุน หากมีการเลิกกองทุนตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับผลตอบแทนจะด้ อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระเงินของ
บุคคลภายนอกบางราย ซึง่ รวมถึงสิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดแู ลผลประโยชน์
และบริ ษัทจัดการ ตลอดจนภาระหนีส้ ินใด ๆ ภายใต้ ข้อ ตกลงเกี่ ยวกับการรั บความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลภายนอกของกองทุน (ถ้ ามี) และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถได้ รับคืนจานวนเงิน
ที่ลงทุนในหน่วยลงทุน
6.1.4. กองทุนอาจไม่ มีกรรมสิทธิ์เหนือรายได้ ค่าผ่ านทางในอนาคตที่ กทพ. ตกลงโอนให้ แก่ กองทุน
ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิในรายได้ หากการโอนดังกล่ าวถูกพิจารณาว่ าเป็ น "การซือ้
ขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์" ตามกฎหมายไทย และรายได้ ดังกล่ าวอาจอยู่ภายใต้ บังคับของข้ อ
เรียกร้ องของเจ้ าหนีร้ ายอื่น
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ เป็ นสัญญาเกี่ ยวกับการแบ่งรายได้ ระหว่าง กทพ. และกองทุน
เพื่อให้ กองทุนได้ รับสิทธิขาดในสัดส่วนของรายได้ ที่โอนตามจานวนและระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญา
โดย กทพ. ยังเป็ นผู้มีอานาจหน้ าที่ในการบริ หารจัดการทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตาม
ธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ด้ วยเหตุนี ้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จึงเป็ นสัญญา
เกี่ยวกับการแบ่งรายได้ อย่างหนึ่งซึ่งใช้ บงั คับได้ ระหว่างคู่สญ
ั ญา และมีลกั ษณะเฉพาะ แตกต่างจาก
เอกเทศสัญญาที่ระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และการโอนสิทธิในรายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บได้ ใน
อนาคตอาจถูกพิจารณาได้ วา่ เป็ นการซื ้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไทย และหากพิจารณาว่า
รายได้ ที่โอนนันเป็
้ น "ทรัพย์สินซึ่งมิได้ กาหนดลงไว้ แน่นอน" อาจส่งผลให้ มีข้อโต้ แย้ งตามกฎหมายไทย
เกี่ยวกับการโอนดังกล่าวได้ เช่น ศาลไทยอาจพิจารณาว่า กทพ. และกองทุนยังมิได้ กาหนดรายได้ ที่
โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เนื่องจากรายได้ ที่โอนนันยั
้ งเป็ นเพียงรายได้ ที่จะเกิดขึ ้น
ในอนาคตที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง และกรรมสิทธิ์ในรายได้ ที่โอนจะโอนไปยังกองทุนได้ ก็ต่อเมื่อ กทพ. ได้ รับ
รายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บได้ และต่อเมื่อมีการแยกรายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บได้ ที่เกิดจากทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกที่ กทพ. ได้ รับ ออกจากรายได้ ค่าผ่า นทางที่จดั เก็บได้ ที่เกิดจากทาง
พิเศษสายอื่นของ กทพ. และได้ นาส่งให้ แก่กองทุนแล้ ว ดังนัน้ หากมีการโต้ แย้ งสิทธิในรายได้ ค่าผ่าน
ทางที่จดั เก็บได้ ของกองทุน อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิในการได้ รับรายได้ ที่
โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ด้ วยเหตุนี ้ หากการโต้ แย้ งการโอนรายได้ ที่โอน หรื อการมีผลใช้ บงั คับได้ ของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ เป็ นผลสาเร็ จ จะทาให้ กองทุนสูญเสียแหล่งรายได้ ของกองทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของ
กองทุน รวมถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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นอกจากนี ้ เจ้ าหนี ้ของ กทพ. ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อในอนาคตอาจเรี ยกร้ องให้ กทพ. ชาระเงินสดซึ่ง
เป็ นส่วนหนึง่ ของรายได้ ที่โอน หากเจ้ าหนี ้ของ กทพ. หรื อบุคคลใดเรี ยกร้ องต่อ กทพ. กองทุนอาจมิได้ มี
สิทธิเรี ยกร้ องต่อ กทพ. ดีกว่าเจ้ าหนี ้ไม่มีประกันรายอื่นของ กทพ.
6.1.5. สมมติฐานใน “ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ” มีความไม่ แน่ นอนว่ าจะเกิดขึน้
หรื อไม่ ในความเป็ นจริ ง และขึน้ อยู่กับความเสี่ยงและความไม่ แน่ นอนที่สาคัญในด้ านธุรกิจ
เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และการแข่ งขัน อีกทัง้ ผลการดาเนินการของกองทุนตามที่
เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญจากการคาดหมายทัง้ ที่ได้ แสดงไว้ ในประมาณการไม่
ว่ าจะโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย
เอกสารฉบับนีป้ ระกอบด้ วยข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-looking
Statements) ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการที่ระบุใน “ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติ” เป็ นต้ น โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการกาไรและกระแสเงินสด
ของกองทุน ซึง่ เป็ นการคาดการณ์ผลการดาเนินงานที่เป็ นไปได้ ในอนาคต แต่มิได้ เป็ นการรับรองผลการ
ดาเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด อีกทังยั
้ งตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่าง ๆ ที่ระบุในภาคผนวก 5 ของเอกสาร
ฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ แม้ ในการจัดทา "ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติดงั กล่าว" บริ ษัทจัดการ กทพ.
และกองทุนจะได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ ว ก็ตาม แต่สมมติฐานที่ใช้ ในการประมาณการมีความไม่
แน่นอน อาจไม่เกิดขึ ้นจริ ง และยังขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่สาคัญในด้ านธุรกิจ
เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และการแข่งขัน ซึ่งเรื่ องดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กทพ. กองทุน และบริ ษัทจัดการ อีกทังยั
้ งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานทางการเงินใน
อนาคตของกองทุนจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ระบุในหัวข้ อ 6
"ปั จจัยความเสีย่ งของกองทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน ” อีกทังผลการด
้
าเนินงานหรื อพัฒนาการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์ ไม่วา่ จะระบุไว้ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
ในประมาณการทางการเงิน ซึ่งระบุข้อมูล ณ วันที่มีการจัดทาเท่านัน้ ดังนัน้ กองทุนและบริ ษัทจัดการ
ไม่อาจรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ วา่ จะสามารถดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามประมาณการ หรื อจ่าย
ผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ใน “ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ ” ได้ ผู้ลงทุนจึงไม่ควรอาศัย
ประมาณการทางการเงินที่ได้ เปิ ดเผยไว้ อย่างเกินสมควรในการตัดสินใจลงทุน ทังนี
้ ้ เนื่องจากกิจการ
และลักษณะของการคานวณประมาณการทางการเงิ น และมีความเป็ นไปได้ ที่ผลการดาเนินงานที่
เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากประมาณการซึง่ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
นอกจากนี ้ รายได้ จากการลงทุนของกองทุนยังขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ และอาจลดลงเนื่องจากปั จจัยต่าง ๆ
ซึง่ รวมถึงที่ระบุในหัวข้ อ 0 "
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้ าง รู ปแบบและกำรบริ หำรจัดกำรกองทุน 6.2 "ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก" และ 6.3 "ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กทพ.“ ปั จจัยเหล่านี ้อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุน และ/หรื อบริ ษัทจัดการในการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุผลการดาเนินงานและการจ่ายผลตอบแทนตามที่ได้ คาดการณ์ ไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ และ
สถานการณ์ บางอย่างหรื อทังหมดที
้
่สนั นิษฐานไว้ อาจไม่เกิดขึน้ ตามที่คาดไว้ หรื อเหตุการณ์ และ
สถานการณ์ ที่ไม่ได้ คาดไว้ ว่าเป็ นเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่มีสาระสาคัญอาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ กองทุน
และบริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ การจ่ายผลตอบแทนจะเป็ นไปตามที่ได้ คาดการณ์ ไว้ ซึ่งหาก
กองทุน ไม่สามารถบรรลุผลการด าเนิ น งานตามที่ ป ระมาณการไว้ กองทุนอาจไม่สามารถจ่ า ย
ผลตอบแทนได้ ตามที่คาดไว้ ซึง่ อาจทาให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ การประมาณการเหล่านี ้ไม่ได้ แสดงงบการเงินแบบเต็มรู ปแบบตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กองทุนและบริ ษัทจัดการจะไม่ทา และขอปฏิเสธภาระผูกพันที่จะต้ องทาการปรับปรุ ง
ข้ อมูลของแผนธุร กิ จ หรื อประมาณการให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน หรื อเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชน
ดังนัน้ การตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์และประมาณการกาไร
และกระแสเงินสดของกองทุนใน "ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ" ด้ วยความระมัดระวัง
6.1.6. สิทธิของกองทุน และผู้ถอื หน่ วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่ อ กทพ. หากเกิดกรณีผิดสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ หรือกรณีท่ ที รัพย์ สินทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก
โครงการใดเสียหายทัง้ หมดจากความผิดของ กทพ. มีอยู่อย่ างจากัด เนื่องจากตามกฎหมาย
ไทย ทรัพย์ สินทัง้ หมดของ กทพ. ไม่ อยู่ในความรับผิดแห่ งการยึดหรือการบังคับคดี
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ กทพ. ชาระมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือ
ให้ แก่กองทุน หากเป็ นกรณีที่ กทพ. ผิดข้ อสัญญาในสาระสาคัญ หรื อในกรณีที่ทรัพย์สินทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกโครงการใดเสียหายทังหมดจากความผิ
้
ดของ กทพ. อย่างไรก็ตาม
หากความเสียหายที่กองทุนได้ รับมีมลู ค่าเกินกว่ามูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือ กองทุนมีสิทธิอย่างจากัด
ในการบังคับให้ กทพ. ชดใช้ ความเสียหาย และกองทุนอาจไม่สามารถได้ รับค่าชดเชยความเสียหาย
โดยการบังคับจากทรัพย์สินของ กทพ. ได้ เนื่ องจากตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินทังหมดของ
้
กทพ. ไม่
อยูใ่ นความรับผิดแห่งการยึดหรื อการบังคับคดี แม้ วา่ กองทุนจะมีสิทธิดาเนินคดีต่อ กทพ. ตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ แต่มาตรา 13 ของ พ.ร.บ. กทพ. บัญญัติวา่ ทรัพย์สินของ กทพ. ไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนัน้ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถบังคับคดีกบั ทรัพย์สิน
ของ กทพ.ตามคาพิพากษาได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายไทย การยึดทรัพย์สนิ ของรัฐไม่สามารถกระทาได้ ไม่ว่าทรัพย์สินของรัฐนัน้ จะ
เป็ นส่วนหนึง่ ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อไม่ (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินของรัฐประเภทใด ๆ ซึ่งใช้ เพื่อ
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สาธารณประโยชน์หรื อสงวนไว้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสาธารณชน) อีกทังหากทรั
้
พย์สินนันเป็
้ นส่วน
หนึ่งของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินนันจะโอนแก่
้
กนั มิได้ เว้ นแต่ อาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
เฉพาะหรื อ พระราชกฤษฎี ก า ทัง้ นี ้ คณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ มี ค วามเห็ น ตามบัน ทึก สานัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การดาเนินการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
กรณีโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่ องเสร็ จที่ 1635/2559 ว่า การ
ดาเนินการของ กทพ. เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ กทพ. ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. กทพ.ย่อมต้ องมี
เงินทุนในการดาเนินกิจการ ซึ่งอาจมีการจัดหาเงินทุนได้ หลายรู ปแบบ และการดาเนินการทาสัญญา
โอนขายกระแสรายได้ ในอนาคตจึงเป็ นรูปแบบในการจัดหาเงินอย่างหนึ่งเพื่อนามาใช้ จ่ายในการสร้ าง
บารุงและรักษาทางพิเศษอันเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้ วตั ถุประสงค์ของ กทพ. ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ใน พ.ร.บ.
กทพ. กทพ. จึงมีอานาจทาสัญญาดังกล่าวกับกองทุน โดยถือเป็ นการกระทาการอย่างอื่นบรรดาที่
เกี่ยวกับหรื อเนื่องในการจัดให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ กทพ. ตามมาตรา 10 (14) แห่งพ.ร.บ. กทพ.
อย่า งไรก็ ต าม ความเห็ น ดัง กล่า วมิไ ด้ พ ิจ ารณาชัด เจนว่า รายได้ ที ่จ ะเกิด ขึ ้นจากทรัพ ย์ส ิน ของ
รัฐ วิส าหกิจ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของทรัพ ย์สิน ของรัฐ หรื อ สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อไม่ และยังไม่มี
บรรทัดฐานของศาลไทยที่ชดั เจนว่ารายได้ ที่จะเกิดขึ ้นจากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเป็ นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สนิ ของรัฐหรื อสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อไม่ หากศาลพิจารณาว่าสิทธิในรายได้ ที่โอนให้ แก่
กองทุนเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของ กทพ. ที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและประโยชน์ร่วมกันของ
สาธารณชนซึง่ จะโอนแก่กนั มิได้ จะทาให้ มีความเป็ นไปได้ อย่างสูงที่การโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตาม
สัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ อาจถูกเพิกถอน และกองทุนจะไม่สามารถบังคับให้ กทพ. จ่าย
ค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยจานวนใด ๆ ได้ เนื่องจาก กทพ. จะได้ รับความคุ้มกันจากคาสัง่ คุ้มครอง
ชัว่ คราว คาสัง่ หรื อการเรี ยกคืนทรัพย์สนิ การอายัดทรัพย์สนิ และการบังคับคดีหรื อบังคับคาพิพากษา
ใด ๆ ในส่วนของทรัพย์สินหรื อรายได้ ของ กทพ. โดยไม่คานึงว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องนันเป็
้ นธุรกรรมใน
เชิงพาณิชย์หรื อไม่
6.1.7. เนื่องจากกองทุนเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ กองทุนจึงมีผลการดาเนินงานในอดีตที่ จากัด
และข้ อมูลทางการเงินที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนใช้ สาหรับประเมินกองทุนและประกอบการตัดสินใจ
เข้ าลงทุนนัน้ มีอยู่อย่ างจากัด
กองทุนมีผลการดาเนินงานในอดีตที่จากัด อีกทังไม่
้ มีผลการดาเนินงานในอดีตที่เกี่ยวกับทรั พย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อสิทธิ ในรายได้ ที่เกิ ดขึ น้ จากทรั พย์ สินดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถ
นามาใช้ พิจารณาเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนได้ ทาให้ ผ้ ูลงทุนอาจประเมินผลการ
ดาเนินงานในอดีตและแนวโน้ มในอนาคตของกองทุนได้ ยาก ทังนี
้ ้ เอกสารฉบับนี ้ประกอบด้ วย (ก) งบ
แสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 2559 และ 2560 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 2561 (ข)
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนของกองทุนสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้ าเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 และ (ค) ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562
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งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจัดทาขึ ้นจากสมุดบัญชี
และเอกสารบันทึกของ กทพ. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจและการ
ตังสมมติ
้
ฐาน ในหัวข้ อ 4.2.2 "เกณฑ์การนาเสนองบการเงิน” และหมายเหตุข้อ 2 และข้ อ 3 ของงบ
แสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ณ และสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 2559 และ 2560 และสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ
2561 ทังนี
้ ้ หากการใช้ ดุลยพินิจและการตังสมมติ
้
ฐานดังกล่าวมีความผิดพลาดในสาระสาคัญ งบ
แสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก อาจไม่สะท้ อนรายได้ ค่าผ่าน
ทางที่ถกู ต้ องและแท้ จริ งของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
6.1.8. บริ ษั ท จั ด การอาจไม่ สามารถด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ การลงทุ น ของกองทุ น ให้ ประสบ
ความสาเร็จได้ และบริษัทจัดการสามารถตกลงแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ สละสิทธิ หรือให้ ความยินยอมโดยไม่ ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการตามปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่
กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และควบคุมการดาเนินงาน
ของกองทุนภายใต้ การกากับดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ กองทุนอาจได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานโดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์หากการลงทุน
เพิ่มเติมดังกล่าวมีมลู ค่าไม่เกิน (ก) หนึง่ ร้ อยล้ านบาท หรื อ (ข) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มา แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจจะไม่มีโอกาสที่
จะประเมินการตัดสินใจของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่บริ ษัทจัดการนามาใช้ หรื อการลงทุนของ
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้ดาเนินการ ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว การที่บริ ษัทจัดการไม่
สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์บางอย่างของกองทุนให้ ประสบความสาเร็ จได้ อาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุนอย่างมี
นัยสาคัญ
ความสามารถของบริ ษั ท จัด การในการด าเนิ น งานตามกลยุท ธ์ ก ารลงทุน ของกองทุน ให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จนัน้ ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทังความสามารถในการจั
้
ดหาแหล่ง
เงินทุนบนเงื่อนไขทางการเงินที่นา่ พึงพอใจในการจัดหาเงินทุนสาหรับกองทุน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองได้ ว่าบริ ษัทจัดการจะสามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนให้ ประสบ
ความสาเร็ จได้ หรื อสามารถทาได้ ภายในเวลาและมีคา่ ใช้ จ่ายที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ นอกเหนือจากเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ แล้ ว บริ ษัทจัดการมี
ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ สิทธิ หรื อยินยอมให้ มีการใช้ สิทธิ และการเยียวยาความเสียหายที่
เกี่ยวกับ กทพ. และทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หรื อยินยอมให้ มีการแก้ ไขและ
เปลี่ ย นแปลง หรื อ สละสิ ท ธิ ใ ด ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ในสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้
(นอกเหนือจากเรื่ องที่ต้องได้ รับความยินยอมหรื อความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ของ
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กองทุน) ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม ซึ่งประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสว่ นร่ วมหรื อความสามารถอย่าง
จากัดที่จะเข้ าร่ วมในการตัดสินใจในบางเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของกองทุน การดาเนินการ
ดังกล่าวของบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวมจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนและประโยชน์
ของกองทุนดังกล่าวอาจไม่ใช่ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเสมอไป
6.1.9. บริ ษัทจัดการและกองทุ นไม่ มีประสบการณ์ ในการดาเนิ นงานทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทาง
และการที่บริ ษัทจัดการไม่ สามารถบริ หารจัดการกองทุน หรื อ กทพ. ไม่ สามารถดาเนินงาน
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อการดาเนินงาน ผลการดาเนิ นงาน ฐานะ
ทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนและบริ ษัทจัดการจะต้ องพึง่ พา กทพ. ในการดาเนินงานและ
บริ หารจัดการทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่สญ
ั ญาโอนและรับ
โอนสิทธิ ในรายได้ มีผลใช้ บังคับ และกองทุนได้ มาซึ่งสิทธิ ในรายได้ ที่โอนแล้ ว กทพ. จะยังคงเป็ น
ผู้บริ หารจัดการทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกต่อไป โดยจะอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแล
ของบริ ษัทจัดการในนามของกองทุน ซึง่ เป็ นการควบคุมดูแลที่ทาได้ อย่างจากัดตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เนื่องจากบริ ษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินงานทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง และอาจต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญของที่ปรึ กษาด้ าน
เทคนิคซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก (ถ้ าจาเป็ น) กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าบริ ษัทจัด การและที่ปรึ กษา
ดังกล่าว (ถ้ ามี) จะสามารถดาเนินการเพื่อให้ การตัดสินใจของ กทพ. เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของ
กองทุนได้ แม้ วา่ นโยบายภายในของ กทพ. จะกาหนดให้ กทพ. มีหน้ าที่ดาเนินงานเพื่อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานด้ านคุณภาพและความปลอดภัยที่กาหนด แต่หาก กทพ. ไม่สามารถบริ หารจัดการทางพิเศษ
ที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ อย่างเหมาะสมตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันภายใต้
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้ ที่โอน และต่อการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคต ตลอดจนความสามารถของกองทุนในการ
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและการชาระคืนหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระ (ถ้ ามี) นอกจากนี ้ การ
เปลีย่ นแปลงในทางลบใด ๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการกับ กทพ. อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของบริ ษัทจัดการในการบริ หารจัดการการดาเนินงานของกองทุน สาหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โปรดพิจารณาหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
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6.1.10. กองทุนมีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิในรายได้ ในกรณีท่ ี
กทพ. ผิดข้ อตกลงตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิในรายได้ หรื อในกรณีท่ ีถือเป็ นการผิดข้ อ
สัญญา หรือมีบางกรณีท่ อี าจไม่ ถอื ว่ า กทพ. ผิดหน้ าที่ หรือผิดนัดตามสัญญา
ในบางกรณี อาจไม่ถือว่า กทพ. ผิดหน้ าที่ตามสัญญา หรื ออาจไม่ถือเป็ นเหตุผิดสัญญาตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ แม้ วา่ กทพ. มิได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่กาหนดในสัญญา ในกรณีเช่นว่านัน้ กองทุนอาจไม่สามารถ (ก) ใช้ สิทธิ ตามสัญญา หรื อ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเพื่อเรี ยกร้ องให้ กทพ. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาให้ ถูกต้ องครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรื อ ชาระค่าสินไหมทดแทนให้ แก่กองทุนเพื่อความเสียหายอันเกิ ดแก่กองทุน
เนื่องจากการที่ กทพ. ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวนัน้ (ข) ใช้ สิทธิเลิกสัญญา หรื อ (ค) ดาเนินการอื่น
ใดเพื่อให้ กทพ. ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับกองทุนจากการที่ กทพ. ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานันได้
้
เช่น กทพ. ได้ รับยกเว้ นให้ ไม่ต้องนาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงินอื่นใดที่ กทพ. มีหน้ าที่ชาระให้ แก่กองทุน
รวม ไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ ส่วนใดภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ หากว่าการที่ กทพ. ไม่สามารถนาส่งรายได้ ที่โอนนันเกิ
้ ดจากเหตุขดั ข้ องของระบบการโอนเงิน
หรื อระบบการชาระเงินใด ๆ อันอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ. นอกจากนี ้ กทพ. ยังได้ รับยกเว้ นให้
ไม่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากการที่ กทพ. ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้ เกิดจากเหตุ
สุดวิสยั ตามกฎหมายไทย และกทพ. อาจหยุดหรื อระงับการบริ หารจัดการและการให้ บริ การเกี่ยวกับ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกหากมีเหตุผลอันสมควร โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการผิดสัญญาและผลของการผิดสัญญาของ กทพ. ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง" ซึ่งหากเกิด
กรณีดงั กล่าวขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กาหนดว่าเมื่อเกิดการผิดข้ อสัญญา กทพ. มีหน้ าที่ชาระค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับกองทุน รวมถึงสาหรับความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์
พิเศษ (หากมี) หรื อในกรณีที่กองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าการผิดข้ อสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความ
เสี ย หายอย่ า งร้ ายแรงแก่ ก องทุน กองทุน มี สิ ท ธิ เ รี ย กให้ กทพ. ช าระมูลค่ า รายได้ ที่ โอนคงเหลื อ
นอกจากนี ้ หาก กทพ. ไม่นาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่กองทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญาโอน
และรั บ โอนสิท ธิ ใ นรายได้ กทพ. จะต้ อ งช าระดอกเบีย้ ให้ แ ก่ก องทุนในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินที่ กทพ. ค้ างชาระและไม่ได้ นาส่งตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้
จานวนเงินที่ กทพ. จะต้ องชาระภายหลังจากที่ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อเกิดการผิดสัญญาตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ นนอาจมิ
ั้
ได้ แสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจทังหมดของการลงทุ
้
นของกองทุนใน
รายได้ ที่โอนได้ อย่างถูกต้ อง และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการผิดสัญญาดังกล่าว หรื อในกรณีที่ กทพ. ต้ องชาระ
มูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือโดยพลัน กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า กทพ. จะมีสภาพคล่องเพียงพอ
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หรื ออยู่ในฐานะที่จะสามารถปฏิบตั ิตามหน้ าที่ดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ศาลมีอานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจเพื่อ
พิจารณาและปรับ หรื อลดจานวนเงินค่าเสียหายที่ได้ ตกลงไว้ ลว่ งหน้ าซึง่ กทพ. มีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่
กองทุนเมื่อเกิดการผิดสัญญานัน้ การลดลงของจานวนเงินค่าเสียหายที่ได้ ตกลงไว้ ลว่ งหน้ า หรื อรายได้
ตามสัญญาซึ่งกองทุนคาดว่าจะได้ รับจาก กทพ. นันอาจส่
้
งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.1.11. หากเกิดเหตุการณ์ ท่ ี กทพ. โต้ แย้ ง หรื อปฏิเสธความสมบูรณ์ หรื อการมีผลใช้ บังคับได้ ของ
สัญญาโอนและรั บโอนสิทธิในรายได้ หรื อปฏิเสธว่ าตนไม่ ผูกพันตามสัญญาโอนและรั บโอน
สิทธิในรายได้ หรือมีเหตุการณ์ ท่ สี ่ งผลกระทบต่ อสถานภาพ หรือความสามารถของ กทพ. ใน
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามสั ญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ ก รณี ดั ง กล่ า วอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
หากเกิดเหตุการณ์ที่ กทพ. โต้ แย้ ง หรื อปฏิเสธความสมบูรณ์ หรื อการมีผลใช้ บงั คับได้ ของสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อปฏิเสธว่าตนไม่ผกู พันตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนั ้ กรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ กทพ. ในการนาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่กองทุนและการ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี ้ หากมี
การตราหรื อประกาศใช้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ใดๆ ขึ ้น หรื อมีการดาเนินการอย่างใดๆ
หรื อมีการดาเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับ กทพ. เพื่อ (ก) ยกเลิก สัง่ พัก เพิกถอน หรื อทาให้ สิ ้นสภาพหรื อทาให้
กทพ. ไม่มีอานาจหน้ าที่กระทากิจการที่เป็ นสาระสาคัญส่วนใดๆ ของ กทพ. ที่เกี่ยวข้ องกับทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก (ข) ยกเลิก สัง่ พัก เพิกถอน หรื อทาให้ สิ ้นสภาพ หรื อทาให้ กทพ. ไม่
มีอานาจที่จะดาเนินการตามหน้ าที่ของ กทพ. ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ หรื อ (ค)
เวนคืน หรื อยึดเป็ นของรัฐซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของทรั พย์สินหรื อสิทธิ อื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินที่
เกี่ยวข้ องกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หรื อมีการตราหรื อประกาศใช้ กฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ใดๆ ขึ ้น หรื อมีการดาเนินการอย่างใด ๆ หรื อมีการดาเนินคดีใดๆ เกี่ยวกับ
กทพ. อันส่งผลกระทบต่อสถานภาพ หรื อความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อในกรณีที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลทาให้ สถานะของ กทพ. เปลีย่ นแปลงไป
เป็ นองค์กรธุรกิจในรูปแบบอื่นเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการกระจายหุ้นหรื อส่วนของทุนที่รัฐถือไว้
ให้ แก่ภาคเอกชน และไม่มีนิติบุคคลอื่น (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย) รับโอนไปซึ่งกิจการ ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี ้ และความรับผิดของ กทพ. ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบารุ งรักษาทางพิเ ศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก กองทุนอาจไม่สามารถแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเพื่อบริ หารจัดการทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
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6.1.12. การปรับขึน้ อัตราภาษีมูลค่ าเพิ่มที่ใช้ บังคับกับอัตราค่ าผ่ านทางในประเทศไทยจนสูงกว่ าร้ อย
ละ 10 อาจจะลดจานวนรายได้ ท่ โี อน
ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ จะมีการหักจานวนเงิ นดังต่อไปนีอ้ อกจากค่าผ่านทางที่
จัดเก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก (ก) ร้ อยละ 10 ใน
กรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข)
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับ ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางเกิน
กว่า ร้ อยละ 10 โดยอัต ราค่าผ่า นทางที่ น ามาใช้ ค านวณจ านวนเงิ น ตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนเงินดังกล่าว และการคานวณรายได้ คา่ ผ่าน
ทางรวมสุทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นอกจากนี ้ ใน
กรณีที่มีคา่ ภาษี หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่น ใดที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่านทางซึ่งในอนาคตหน่วยงานรัฐเรี ยก
เก็บตามกฎหมาย จะต้ องหักเงินจานวนดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการคานวณรายได้ คา่ ผ่านทาง
รวมสุทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ ของกองทุน หน้ าที่ของ กทพ. ในการหัก
จานวนภาษี มูลค่าเพิ่มหรื อเงินอื่ น และวิธีการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ภายใต้ สญ
ั ญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
ในกรณีที่อตั ราภาษี มูลค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับกับอัตราค่าผ่านทางสูงกว่าร้ อยละ 10 จานวนรายได้ ที่โอนที่
กทพ. จะโอนให้ แก่กองทุนจะลดลง และการที่รายได้ ที่โอนลดลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุนลดลง
6.1.13. กองทุนอาจมีความเสี่ยงในการชาระหนี ้ หรื อการขอสินเชื่อสาหรั บหนีเ้ งินกู้ในอนาคต และ
อาจไม่ สามารถหาเงินกู้ได้ ในอนาคตบนเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอมรั บได้ หรื ออาจไม่ สามารถหา
ได้ เลย
กองทุนอาจต้ องการเงินทุนจานวนมากซึ่งอาจอยู่ในรู ปแบบของการก่อหนี ้เพื่อ ใช้ สาหรับการลงทุนที่
อาจเกิดขึ ้นเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนและ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
หากกองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในปี ใด กองทุนต้ องจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยในอัตราร้ อยละ 90 (หรื ออัตราร้ อยละใด ๆ ที่ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์อนุญาตให้ ทาได้ เป็ นครัง้ คราว) ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วในปี ดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนมี
เงินสดหรื อสภาพคล่องส่วนเกิน กองทุนอาจจ่ายผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสม (ถ้ ามี)
หรื อกองทุนอาจทาการลดทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากกองทุนมีผล
ขาดทุนสะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.2 "นโยบายการลงทุน “และ 7.2.1
"นโยบายการจ่ายเงินปั นผล" นอกจากนี ้ กองทุนยังอาจมีความจาเป็ นต้ องชาระคืนเงินกู้ (ถ้ ามี) ที่ถึง
กาหนดชาระด้ วยการก่อหนี ้เพิ่มเติม หรื อโดยการเพิ่มทุน หรื อทังสองวิ
้
ธี โดยหากถึงกาหนดชาระหนี ้
แล้ ว แต่กองทุนไม่สามารถขอสิน เชื่ อครั ง้ ใหม่สาหรั บช าระยอดหนีด้ ังกล่าว หรื อ ไม่สามารถขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี ้ หรื อไม่สามารถชาระหนี ้ดังกล่าวโดยใช้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เงิน
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สารองหรื อแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทุนอาจไม่สามารถชาระหนี ้ทังหมดที
้
่
ถึงกาหนดได้ หรื ออาจไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามที่คาดหมายไว้
กองทุนอาจไม่สามารถขอสินเชื่อครัง้ ใหม่ หรื อระดมทุนได้ ตามระยะเวลาที่ต้องการ หรื อภายใต้ เงื่อนไข
ทางธุรกิจ ที่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ โดยมีความเสี่ยงที่ข้อกาหนดของหนี ้จากการขอ
สินเชื่อครัง้ ใหม่ที่จะนามาชาระหนี ้เดิมนันอาจด้
้
อยกว่าเงื่อนไขของหนี ้เงินกู้เดิมที่กองทุนได้ รับ หรื อด้ อย
กว่าต้ นทุนเดิมของการออกตราสารทุน และอาจมีข้อกาหนดที่ทาให้ กองทุนอาจตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัด
หรื อส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ อาจมีข้อกาหนดจากัดความสามารถของกองทุนในการลงทุนเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ กองทุนต้ องมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไม่เกินกว่าสามเท่า (3:1) หรื อในอัตราส่วนอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาตให้ ทาได้ เป็ นครัง้ คราว ทังนี
้ ้ หากมีการก่อหนี ้ กองทุนจะมีหน้ าที่ในการชาระหนี ้ โดยหน้ าที่ใน
การชาระหนี ้นันอาจเพิ
้
่มสูงขึ ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้นในอนาคต ดังนัน้ หากกองทุนไม่สามารถ
ชาระหนี ้ได้ หรื อไม่สามารถดารงไว้ ซึ่งหลักประกัน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตน
ภายใต้ สญ
ั ญาสินเชื่อ ส่งผลให้ อาจมีการยกเลิกวงเงินสินเชื่ อบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื ออาจถือเป็ นการ
ปฏิบตั ิผิดข้ อสัญญาอื่น (cross default) ซึง่ อาจอยูใ่ นสัญญาทางการเงิน หรื อสัญญาอื่นใดของกองทุน
หรื ออาจทาให้ กองทุนต้ องชาระค่าปรับ หรื ออาจมีการเรี ยกร้ องให้ ชาระหนี ้ก่อนถึงกาหนดชาระ ซึ่งหาก
เกิ ดเหตุการณ์ ดัง กล่าวไม่ว่า จะเกิ ดขึ น้ บางส่วนหรื อทัง้ หมด อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ การ
ดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.1.14. สิ ท ธิ ข องกองทุ น และผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ในการเรี ย กร้ องต่ อบริ ษั ท จั ด การและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ มีอยู่อย่ างจากัด
ข้ อผูกพันภายใต้ (ก) โครงการจัดการกองทุนระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน และ (ข)
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ จากัดความรับผิดของ
บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณีเอาไว้ โดยบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่
ต้ องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาของตน เว้ นแต่เป็ นการกระทา
โดยทุจริ ต จงใจกระทาผิดสัญญา กระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย (Breach of Trust) หรื อการที่
บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดความระมัดระวังตามสมควร (ตามที่นิยามไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนและสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี ) นอกจากนี ้ ข้ อผูกพันภายใต้
โครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ กาหนดว่า บริ ษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ รับความคุ้มครองจากการกระทา ค่าใช้ จ่าย สิทธิเรี ยกร้ อง ค่าเสียหายหรื อคาสัง่ ใด ๆ ซึ่ง
อาจต้ องรับผิดในฐานะบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน หากการกระทา ค่าใช้ จ่าย สิทธิ
เรี ยกร้ อง ค่าเสียหายหรื อคาสัง่ ดังกล่าวมิได้ เกิดขึ ้นจากการกระทาทุจริ ต การจงใจกระทาผิดสัญญา
การกระทาผิดหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย (Breach of Trust) หรื อการขาดความระมัดระวังตามสมควร
ดังนัน้ สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรี ยกร้ องต่อบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์จึง
มีอยูอ่ ย่างจากัด
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6.1.15. รายงานการประเมินมูลค่ า และรายงานใด ๆ ที่อ้างอิง ตลอดจนมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิต่อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนมิใช่ ความเห็นเกี่ยวกับข้ อดีทางธุ รกิจของกองทุ น และไม่ ใช่ การแสดง
ความเห็นไม่ ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกี่ยวกับราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในอนาคต หรื อ
ฐานะทางการเงินของกองทุนเมื่อมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ และการประเมินมูล
ค่ าที่อยู่ในรายงานดังกล่ าวไม่ ได้ เป็ นเครื่ องบ่ งชีถ้ ึงมูลค่ าที่แท้ จริ งของสินทรั พย์ เริ่ มแรกของ
กองทุน
AATL และ 15 Biz ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระ (“ผู้ประเมินราคาอิสระ”) เพื่อทาการ
ประเมินมูลค่ารายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง
โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ ออกรายงานการประเมินมูลค่า (“รายงานการประเมินมูลค่า”) และรายงาน
ฉบับย่อของรายงานการประเมินมูลค่าดังกล่าวซึ่งปรากฏตามภาคผนวก 1 และ 2 ของเอกสารฉบับนี ้
ตามลาดับ รายงานฉบับย่อดังกล่าวแต่ละฉบับแสดงความเห็นของผู้ประเมินราคาอิสระเกี่ยวกับมูลค่า
รายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง รายงานฉบับ
ย่อของรายงานการประเมินมูลค่าเป็ นเพียงรายงานสรุ ปเท่านัน้ และไม่ควรถื อว่าเป็ นคาอธิ บายที่
สมบูรณ์ของรายงานการประเมินมูลค่า และไม่ควรถือเป็ นสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระใช้ สาหรับ
การจัดทารายงานการประเมินมูลค่า ทังนี
้ ้ ในการออกรายงานการประเมินมูลค่า ผู้ประเมินราคาอิสระ
ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานเกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจากประมาณการรายได้ ที่โอน
(ประมาณการปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง) โดย
เป็ นสมมติฐานที่ ผู้ประเมินปริ มาณการจราจรจัดเตรี ยม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (รายงานดังกล่าว
และรายงานการประเมินมูลค่า ให้ รวมเรี ยกว่า “รายงานผู้ประเมินอิสระ”)
รายงานผู้ประเมินอิสระแต่ละฉบับตังอยู
้ ่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึง่ รวมถึงฐานะทางการเงินในปั จจุบนั และในอนาคต กลยุทธ์
ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้ อมในการดาเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี ้อ้ างอิงมาจากข้ อมูลที่
ได้ รับ และจากการหารื อกับบริ ษัทจัดการ และ กทพ.ซึง่ สะท้ อนถึงการคาดการณ์และความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ ในอนาคต นอกจากนี ้ สมมติฐานเหล่านี ้ยังมีความเกี่ยวข้ องกับความเสี่ย งและความไม่
แน่นอนที่ ทราบอยู่แล้ วหรื อ ยัง ไม่ทราบ ซึ่งอาจมีห รื อ ไม่มีนัยสาคัญ และอาจส่ง ผลกระทบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อความถูกต้ องของสมมติฐานเหล่านี ้ในอนาคต โดยรายงานผู้ประเมินอิสระประกอบด้ วย
การคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต
(Forward-looking Statements) ซึง่ โดยลักษณะของข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว โดยสภาพจะอยู่ภายใต้ ความ
เสีย่ งและความไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลลัพธ์หรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและกองทุนแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากผลลัพ ธ์หรื อผลการ
ด าเนิ น งานที่ ค าดการณ์ ทัง้ ที่ แ สดงโดยชัด แจ้ ง หรื อ โดยปริ ย ายในข้ อ ความในลัก ษณะที่ เ ป็ นการ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) นอกจากนี ้ เอกสารฉบับนี ้อาจไม่ได้ ระบุข้อ
สมมติฐานซึง่ มิได้ มีนยั สาคัญที่ใช้ ในการจัดเตรี ยมรายงานผู้ประเมินอิสระทุกรายการ
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รายงานผู้ประเมินอิสระแต่ละฉบับไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้ อดีทางธุรกิจและโครงสร้ างการดาเนินการ
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และไม่ใช่ความเห็นโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย
เกี่ยวกับราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรื อฐานะทางการเงินของกองทุนเมื่อหน่วยลงทุนมีการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รายงานผู้ประเมินอิสระแต่ละฉบับมิได้ แสดงข้ อมูลทัง้ หมดที่อาจจาเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินการ
ดาเนินการของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หรื อประเมินการลงทุนของกองทุนหรื อใน
หน่วยลงทุนอย่างครบถ้ วน นอกจากนี ้ รายงานผู้ประเมินอิสระไม่ได้ จดั เตรี ยมโดยพิจารณาจากสภาพ
การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน หรื อฐานะทางการเงิน ของกองทุนโดยครบถ้ วนทังหมดและไม่
้
ได้ ให้
คารับรองหรื อรับประกันในเรื่ องดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย ทังนี
้ ้ รายงานผู้ประเมินอิสระ
ไม่ได้ ให้ สทิ ธิหรื อการเยียวยาแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต อีกทังไม่
้
เป็ น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็ นการรับประกันในรู ปแบบใด ๆ ในเรื่ องฐานะทางการเงิน หรื อผลการ
ดาเนินงานในอนาคตของกองทุน หรื อข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forwardlooking Statements) ที่ระบุในรายงานผู้ประเมินอิสระดังกล่าว ซึง่ รวมถึงข้ อความที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัย
เศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macro-economic Factors) บางประการโดยหรื อในนามของ กทพ. บริ ษัท
จัดการ กองทุน ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนร่วม หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ควรอาศัยการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระจนเกินสมควรเนื่องจากการ
ประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระนัน้ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ และอาจมิได้
สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของรายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ผู้
ประเมินราคาอิสระอาจมีดลุ ยพินิจในการกาหนดปั จจัยบางประการที่เป็ นความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก เช่น สภาพการตลาด เส้ นทางสายอื่นที่เป็ นทางเลือก
รู ปแบบการเดินทางที่เป็ นทางเลือกอื่น ความเป็ นไปได้ ในอนาคตที่จะมีการปรับขึ ้นอัตราค่าผ่านทาง
รวมทังอั
้ ตราค่าผ่านทางที่จะมีการปรับ ผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางต่ออุปสงค์และ
อานาจการซื ้อของผู้ใช้ ทาง จุดแข็งในการแข่งขัน และลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ดังนัน้ การประเมินมูลค่ารายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนครัง้ แรกจึงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและอาจถูกพิสจู น์ได้ วา่ ไม่ถกู ต้ อง ดังนันการประเมิ
้
นมูลค่าดังกล่าว
อาจมิได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้มูลค่าที่แท้ จริ งของสินทรัพย์ของกองทุน
นอกจากนี ้ รายงานผู้ประเมินอิสระดังกล่าวยังไม่มีการปรับปรุ งนับตังแต่
้ วนั ที่ออกรายงาน และเป็ น
รายงานที่มิได้ พิจารณาถึงพัฒนาการใด ๆ ที่เกิดขึ ้นตามมาภายหลังจากวันที่ออกรายงาน และไม่ควร
พิจารณาว่าเป็ นคาแนะนาจาก กทพ. กองทุน บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนร่ วม
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลอื่นใดว่าควรดาเนินการหรื อตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยข้ อมูลในรายงา น
ดังกล่าว ดังนัน้ ในการตัดสินใจซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และบุคคลอื่นใดจึงไม่ควร
อาศัยรายงานการประเมินมูลค่า ซึ่งรวมถึงรายงานฉบับย่อของรายงานการประเมินมูลค่า โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “ภาคผนวก 1 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ ที่
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โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จัดทาโดยบริ ษัท
อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และภาคผนวก 2 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุ นเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
จัดทาโดย บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด”
6.2.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินการทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
6.2.1. สิทธิในรายได้ ท่ โี อนซึ่งกองทุนจะได้ มาตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิในรายได้ นัน้ ขึน้ อยู่กับ
ปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตาม
ปั จจัยต่ าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ.
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน เมื่อการโอนสิทธิในรายได้ มีผลตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ แ ล้ ว สิ ท ธิ ใ นรายได้ ที่ โอนจะเป็ นแหล่ง รายได้ และเป็ นกระแสเงิ น สดจากทรั พ ย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพียงแหล่งเดียวของกองทุน จานวนรายได้ ที่โอนที่จัดเก็ บได้ ขึน้ อยู่กับปริ มาณ
การจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ จากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกโดย
กทพ. เป็ นสาคัญ ดังนัน้ ปั จจัยใด ๆ ที่อาจลดปริ มาณการจราจร และรายได้ ค่าผ่ านทางสาหรับทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ที่โอน
ในอนาคตที่ กทพ. จัดเก็บได้ และส่งผลกระทบต่อไปยังการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของ กทพ. และของกองทุน
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ปริ มาณการจราจรส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ.
กองทุน และบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ได้ แก่ปัจจัยดังต่อไปนี ้
1.

ระดับการพัฒนาทางด้ านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและที่พกั อาศัยในพื ้นที่ที่ทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกให้ บริ การและที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง

2.

การเติบโตของจานวนประชากรและจานวนผู้ที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะสามารถขับขี่รถยนต์ได้ ใน
ประเทศไทย

3.

ภัยธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผ่นดินไหว และไฟป่ า

4.

สภาพอากาศที่อาจทาให้ ขบั ขี่ยานพาหนะได้ ยากลาบาก หรื อไม่ปลอดภัย เช่น หมอกหรื อฝน

5.

ราคาน ้ามัน

6.

ความสามารถในการเป็ นเจ้ าของรถยนต์ของผู้บริ โภคในประเทศไทย ซึง่ รวมถึงความสามารถ
ในการเข้ าถึงสินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค

7.

จานวนผู้ที่มีรถยนต์ในประเทศไทย
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8.

การที่ผ้ เู ดินทางโดยรถยนต์มีความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของระบบขนส่งของประเทศไทย

9.

ระดับความหนาแน่นของการจราจร รวมทังถนนที
้
่เป็ นทางเลือกอื่นให้ ผ้ ใู ช้ ทาง

10.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของรัฐบาล

11.

สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปในประเทศไทย

12.

การเปลีย่ นแปลงทางด้ านภาษี อากร

13.

การชุมนุมประท้ วงทางการเมือง และการก่อการร้ าย

14.

อัตราค่าผ่านทาง และ

15.

ความพร้ อม คุณภาพ ความใกล้ เคียงของที่ตงั ้ และการเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนอื่น ๆ ของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก เมื่อเปรี ยบเทียบกับถนนที่เป็ นทางเลือกอื่น
และรู ปแบบการเดินทางอื่นที่เป็ นทางเลือกโดยเฉพาะระบบการขนส่งทางราง หรื อรู ปการ
เดินทางที่เป็ นทางเลือกอื่นใดในอนาคต

แนวโน้ มที่มีผลกระทบในทางลบจากปั จจัยเหล่านี ้ จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ปริ มาณการจราจร กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถรั บรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่าปริ มาณ
การจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก รายได้ ค่าผ่านทาง และรายได้ ที่โอนจะ
เพิ่มขึ ้นหรื อจะไม่ลดลงในอนาคต หากปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกลดลงหรื อไม่เพิ่มขึ ้น การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคต
ของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบได้
6.2.2. รายได้ ใ นอนาคตที่ ก องทุ นจะได้ รั บ นั น้ ขึ น้ อยู่กั บอั ต ราค่ า ผ่ า นทาง รวมทั ง้ การยกเว้ น การ
จัดเก็บค่ าผ่ านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก โดยการปรั บอัตราค่ า
ผ่ า นทาง หรื อ การยกเว้ นการจัด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางดัง กล่ า วอาจขึน้ อยู่กับ ปั จจั ยต่ าง ๆ ที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. เช่ น การที่ กทพ. ต้ องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
รายได้ ในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั อัตราค่าผ่าน
ทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่งขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของ กทพ. เช่น การที่ กทพ. ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาล ทังนี
้ ้ ตามข้ อตกลงและเงื่อนไข
ที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนั ้ วันเริ่ มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง คือ วันที่ 1
มีนาคม 2566 และระยะเวลาทุก 5 ปี นับจากวันดังกล่าว การคานวณปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก (ถ้ ามี) จะคานวณโดยใช้ สตู รการคานวณตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึง่ จะพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่าน
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ทางเทีย บกับปี ที่ มีการปรั บอัตราค่าผ่านทางครั ง้ สุดท้ ายของแต่ละอัตรา (บาทต่อคัน หรื อบาทต่อ
กิโลเมตร (แล้ วแต่กรณี)) ทังนี
้ ้ เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกินปี 2561 เมื่อคานวณปรับอัตราค่าผ่านทางแล้ ว
กทพ. จะปฏิบตั ิตามขันตอนภายในและกระบวนการตามที
้
่ระบุไว้ ในกฎหมายที่ใช้ บงั คับกับ กทพ. เพื่อ
เสนอการปรับอัตราค่าผ่านทาง ไปยังกระทรวงคมนาคม ทังนี
้ ้ หาก กทพ. ดาเนินการตามขันตอนและ
้
กระบวนการดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว แต่ไม่มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรื อหากไม่สามารถปรับอัตราค่า
ผ่านทางได้ เต็มตามจานวนที่คานวณได้ หรื อการปรั บอัตราค่าผ่านทางมีผลล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ ถือว่า กทพ. ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาครบถ้ วน
และไม่ถื อ ว่า เป็ นเหตุใ ห้ กทพ. ผิ ด สัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ใ นรายได้ หรื อ ท าให้ ก องทุน มี สิท ธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรื อเงินเพิ่มใด ๆ จาก กทพ. แต่อย่างใด โดยที่ผ่านมา มีการปรับอัตรา
ค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถี 3 ครัง้ คือในปี 2551 2556 และ 2561 สาหรับทางพิเศษฉลองรัช
มีการปรั บ อัต ราค่า ผ่า นทางในปี 2552 พร้ อมกับการเปิ ดให้ บริ การช่ วงที่ 2 โดยอัตราค่าผ่านทาง
ดังกล่าวเป็ นอัตราค่าผ่านทางที่ใช้ มาจนถึงปั จจุบนั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัว ข้ อ 3.1.2
"รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก"
ในการปรับอัตราค่าผ่านทาง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตังจะเป็
้
นผู้เสนออัตราค่า
ผ่านทางใหม่ ต่อ คณะกรรมการ กทพ. เพื่อ พิจ ารณาให้ ค วามเห็นชอบ หากคณะกรรมการ กทพ.
เห็นชอบ กทพ. จะเสนอเรื่ องไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ กระทรวงคมนาคมเป็ นผู้ประกาศกาหนด
อัตราค่าผ่านทางใหม่ เพื่อให้ อตั ราค่าผ่านทางใหม่มีผลบังคับใช้ อัตราค่าผ่านทางใหม่จะต้ องประกาศ
โดยกระทรวงคมนาคมและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หากกระทรวงคมนาคมไม่ประกาศใ ช้
อัตราค่าผ่านทางใหม่ตามที่ กทพ. เสนอ อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไป ทังนี
้ ้ กองทุนไม่
สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ วา่ กระทรวงคมนาคมจะประกาศใช้ อตั ราค่าผ่านทางตามที่ กทพ.
เสนอให้ ปรับขึ ้น ในกรณีที่ไม่มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรื อมีการปรับค่าผ่ านทางแต่ไม่สามารถปรับ
ได้ เป็ นจานวนเต็มตามที่คานวณได้ จากสูตรที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หรื อมี
การปรับค่าผ่านทางล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตงแต่
ั ้ ปี 2553 กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการปฏิบตั ิใน
การแก้ ไขปั ญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบูรพาวิถี ทางยกระดับด้ านทิศใต้ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษ
บูรพาวิถี โดยได้ กาหนดให้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปี ใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ ด้ วยเหตุนี ้ กทพ. จึงยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 12 วัน ถึง 20 วัน ในช่ว งวัน หยุด ปี ใหม่ และวัน สงกรานต์ เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 4.2.3 "ปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงาน - 2 การจัดเก็บค่าผ่านทาง - (ค) การยกเว้ นการเก็บค่าผ่านทางและส่วนลดค่า
ผ่านทาง" ทังนี
้ ้ ที่ผา่ นมา กทพ. มิได้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางในลักษณะเดียวกันสาหรับทางพิเศษ
ฉลองรัช นอกจากนี ้ กทพ. ยังได้ เคยยกเว้ น การจัดเก็บค่าผ่านทางในกรณีที่มีเหตุการณ์ พิเศษ เช่น
กทพ. ได้ ยกเว้ นการจัดเก็ บ ค่า ผ่า นทางส าหรั บ ทางพิ เศษที่ ก องทุน เข้ าลงทุนในรายได้ ค รั ง้ แรกอัน
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เนื่องมาจากเหตุการณ์ น ้าท่วมกรุ งเทพมหานครในปี 2554 รวมทัง้ สิ ้น 29 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 23 ตุลาคม
2554 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2554 และกทพ.ได้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรั บทางพิเศษ
บูรพาวิถีรวมทังสิ
้ ้น 4 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 24 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็ นช่วงงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ กทพ. จะต้ องขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
กองทุนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันทาการ ก่อนการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทาง การกาหนด
ส่วนลดอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้ กทพ. ไม่ต้อง
ขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนล่วงหน้ า (ก) การปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่าน
ทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์ของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ หรื อ (ข) การกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกสาหรั บด่า นเก็บค่าผ่านทางที่คณะกรรมการ กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมัติไว้ ในจานวนไม่เกิ นกว่าที่
คณะกรรมการ กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมตั ิไว้ แล้ วก่อนวันที่ทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ หรื อ
การยกเว้ น หรื อกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกที่
เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. มีมติเห็นชอบและกระทรวงคมนาคม
ได้ มีประกาศกาหนดแล้ ว อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถกาหนดอัตราค่าผ่านทางที่จะมีการจัดเก็บ
หรื อตัดสินใจได้ ว่าจะยกเลิกการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก กองทุนและบริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่ารายได้ ค่าผ่าน
ทางที่จดั เก็บได้ จากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จะเพิ่มขึ ้นหรื อจะไม่ลดลงซึ่งเป็ นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางหรื อการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางที่อ าจเกิดขึ ้น เมื่อเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ รายได้ ที่โอนอาจลดลงหรื ออาจไม่เพิ่มขึ ้นในอนาคต และจะส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.2.3. หากผู้ใช้ ทางเลือกใช้ ถนนที่เป็ นทางเลือกอื่น หรื อรู ปแบบการเดินทางอื่นที่เป็ นทางเลือก
ปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจลดลง
เนื่องจากพื ้นที่ในกรุ งเทพมหานคร และพื ้นที่ใกล้ เคียง มีความหนาแน่น ถนนเส้ นใหม่ หรื อถนนที่อาจ
เป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ใู ช้ ทางอาจดึงปริ มาณการจราจรจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก นอกจากนี ้ ผู้ใช้ ทางยังอาจเลือกที่จะใช้ ทางที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางแทนที่จะใช้ ทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกโดยความเคยชิน หรื อเพื่อประหยัดค่าใช้ จ่าย เช่น ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 34 (บางนา - บางปะกง) นันมี
้ เส้ นทางคูข่ นานไปกับทางพิเศษบูรพาวิถี
ถนนที่จะสร้ างขึ ้นเพิ่มเติม ซึง่ รวมถึงทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง ทางหลวงพิเศษและทางพิเศษซึ่งมี
แผนที่จะก่อสร้ าง หรื อที่จะเสนอให้ มีการก่อสร้ างนันก็
้ อาจดึงปริ มาณการจราจรจากทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ เช่นกัน นอกจากนี ้ การที่มีระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ ้น เช่น ระบบ
รถไฟฟ้ าบีทีเอส ระบบรถไฟฟ้ าใต้ ดิน ตลอดจนระบบรถไฟเชื่ อมต่อท่าอากาศยาน และเส้ นทางรถ
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ประจาทางในเมืองยังทาให้ ผ้ โู ดยสารมีทางเลือกในการเดินทาง และอาจทาให้ ลดการใช้ ทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรกได้ กองทุนไม่สามารถรั บรองได้ ว่าถนนที่เป็ นทางเลือกอื่น หรื อ
รู ปแบบการเดินทางอื่นที่เป็ นทางเลือกนันจะไม่
้
สง่ ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเลือก
รูปแบบการเดินทางของผู้ใช้ ทาง ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
และปริ มาณรายได้ ที่โอนที่กองทุนจะได้ รับ
6.2.4. ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้
แรกอาจจากัดการเติบโตของปริมาณการจราจร
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก มีขีดจากัดในด้ านปริ มาณรถยนต์ที่สามารถใช้ ทางพิเศษ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ หากเกินกว่าขีดจากัดเหล่านี ้ การจราจรจะมีความคับ
คัง่ สูงขึ ้น และระดับการบริ การจะเริ่ มลดลงไปสูร่ ะดับที่ไม่พงึ ประสงค์ ทังนี
้ ้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรกบางส่วน เช่น บริ เวณด้ านหน้ าอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางและบริ เวณทางเข้ าและ
ทางออกทางพิเศษบางด่านนันมี
้ การใช้ บริ การจนเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
แล้ วในช่วงเวลาเร่งด่วน และในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ไม่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรับทาง
พิเศษบูรพาวิถี
กทพ. อาจจาเป็ นต้ องมีการสร้ างส่วนต่อขยายในอนาคตหากว่าปริ มาณการจราจรในบางพื ้นที่เข้ าใกล้
ถึงความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร ซึง่ กทพ. อาจพิจารณาขยายทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก แต่ทงนี
ั ้ ้ แผนดังกล่าวยังอาจขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของ กทพ. เช่น การได้ มาซึ่งที่ดินและกระบวนการอนุมตั ิการก่อสร้ าง ตลอดจนความพร้ อมของแหล่ง
เงินทุน และการได้ รับ เงินทุนสนับสนุนซึ่งมีเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอมรับได้ หรื อ กทพ. อาจมิได้ รับการ
สนับสนุนเงินทุนดังกล่าวนันเลย
้
6.2.5. ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจรอ้ า งอิ ง มาจากรายงานประเมิ น ปริ ม าณ
การจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจรโดยเป็ นการคานวณความสามารถในการรองรั บ
ปริ ม าณการจราจรตามโครงสร้ างของทางพิ เ ศษและยั ง ขึ น้ อยู่ กั บ ปั จจั ย อื่ น ๆ ที่ อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต เช่ น การพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ บริ เวณทางพิเศษและพฤติกรรม
ของผู้ใช้ ทางพิเศษ
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณการจราจรของผู้
ประเมินปริ มาณการจราจรซึ่งคานวณโดยพิจารณาจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลา
เร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการ
ลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนของ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทังวั
้ น เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับ
ปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีซึ่งอ้ างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway
Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ ที่ 2,300
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Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชัว่ โมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษ
เต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเมื่อ ช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่องบนทาง
พิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถ
ในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจรตามทฤษฎี เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า 1.0 ทัง้ นี ้ ในการค านวณ
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณ
การจราจรตามโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ ตามข้ อมูลในปั จจุบนั
นันอยู
้ น่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ. เช่น การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บริ เวณทางพิเศษและพฤติกรรม
ของผู้ใช้ ทางพิเศษ ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวนันอาจเปลี
้
ย่ นแปลงได้ ในอนาคต หากปั จจัยดังกล่าวเปลีย่ นแปลง
ไป หรื อสมมติ ฐานข้ างต้ นมีค วามคลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ ค วามสามารถในการรองรั บปริ มาณ
การจราจรตามที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจรคานวณได้ นนมี
ั ้ ความคลาดเคลือ่ นหรื อมีการเปลีย่ นแปลง
ตาม และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการคาดการณ์ปริ มาณการจราจรในรายงาน
ประเมินปริ มาณการจราจรและจานวนรายได้ ที่โอนได้ ดังนัน้ ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
อาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร หรื อประมาณการทางการเงินที่ได้
เปิ ดเผยไว้ ในเอกสารฉบับนี ้อย่างเกินสมควร
6.2.6. การคาดการณ์ ปริมาณการจราจรที่ระบุในเอกสารฉบับนีอ้ ยู่ภายใต้ ความไม่ แน่ นอนต่ าง ๆ ซึ่ง
เป็ นความไม่ แน่ นอนที่มีนัยสาคัญ
การคาดการณ์ ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ตังแต่
้ วนั ที่ 1
ตุลาคม 2561 จนถึง 30 กันยายน 2592 ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นโดย ผู้ประเมินปริ มาณ
การจราจรการคาดการณ์เหล่านี ้ใช้ วิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ และรวมสมมติฐานหลายข้ อซึ่งผู้ประเมิน
ปริ มาณการจราจรพิจารณาว่าเหมาะสม การคาดการณ์เหล่านี ้โดยสภาพมีความไม่แน่นอนและขึ ้นอยู่
กับปั จจัยที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ หลายประการ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการเติบโต
ของประชากรในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื ้นที่โดยรอบทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก ขอบเขตและกาหนดเวลาการปรับปรุ งและพัฒนาทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางและ
เครื อข่ายการขนส่งที่มีอยู่เดิมและที่จะก่อสร้ างใหม่ ปริ มาณการจราจรของถนนหรื อรู ปแบบการ
คมนาคมที่เป็ นทางเลือก และผลกระทบของอัตราค่าผ่านทางและค่าใช้ จ่ายในการใช้ รถ (Vehicle
Operating Costs) ต่อปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่ก องทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก การ
คาดการณ์เหล่านี ้อยูบ่ นพื ้นฐานข้ อมูลที่จดั เก็บโดย กทพ. และการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นอิสระของผู้
ประเมินปริ มาณการจราจร ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ด้ วยเหตุนี ้ปริ มาณการจราจรและรู ปแบบ
การจราจรที่แท้ จริ งอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายในเอกสารฉบับนี ้อย่างมี
นัยสาคัญ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.2.1 "สิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้ มา
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่ก องทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงตามปั จจัยต่าง ๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ." และ
6.2.2 "รายได้ ในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับนันขึ
้ ้นอยู่กบั อัตราค่าผ่านทาง รวมทังการยกเว้
้
นการจัดเก็บ
ค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยการปรับอัตราค่าผ่านทาง หรื อการ
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ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวอาจขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ.
เช่น การที่ กทพ. ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาล"
การคาดการณ์ในเอกสารฉบับนี ้ใช้ สาหรับการอ้ างอิงเท่านัน้ และผู้ลงทุนหรื อบุคคลอื่นใดไม่ควรอาศัย
การคาดการณ์ เหล่านี ้ในการตัดสินใจเข้ าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน การคาดการณ์ ต่าง ๆ ที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ไม่ถือว่า กองทุน บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนร่ วม
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลอื่นใด ให้ คารับรองหรื อยันยันเกี่ยวกับความถูกต้ องของการคาดการณ์
หรื อความถูกต้ องของสมมติฐานที่อ้างอิง หรื อเป็ นการรับรองหรื อการยืนยันว่าทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก จะมีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามที่คาดการณ์ กองทุนและบริ ษัทจัดการจะไม่
ปรับปรุงหรื อแก้ ไขการคาดการณ์เพื่อสะท้ อนการเกิดขึ ้นของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดหมาย หรื อเหตุการณ์
อื่นใดซึง่ ส่งผลให้ การคาดการณ์ไม่ถกู ต้ อง
6.2.7. เหตุ การณ์ ท่ ีไม่ คาดหมายอาจทาให้ การใช้ ทางพิเศษที่กองทุ นเข้ าลงทุ นในรายได้ ครั ้งแรก
หยุดชะงัก
การใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจต้ องหยุดชะงัก หรื ออาจได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. และกองทุน ซึ่งรวมถึง อุบตั ิเหตุการจราจรที่
ร้ ายแรง ภัยธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม และแผ่นดินไหว การออกแบบและการก่อสร้ างที่อาจบกพร่ อง ทาง
พิเศษชารุดเสียหาย สะพานถล่ม การทรุดตัวของถนน ข้ อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การประท้ วง
การซ่อมแซมและบารุ งรักษา รวมทังการก่
้
อสร้ างที่มิได้ เป็ นไปตามรอบระยะเวลา และเหตุการณ์และ
อุบตั ิเหตุที่ไม่คาดหมายอื่น ๆ ในอดีต เหตุการณ์เหล่านี ้บางเหตุการณ์ได้ สง่ ผลกระทบต่ อทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก เช่น ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2554 ผู้ใช้ ทางไม่สามารถเข้ าถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ อนั มีสาเหตุมาจาก
เหตุการณ์น ้าท่วมในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ด้ วยเหตุนี ้ ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจึงลดลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ ไม่สามารถใช้
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ในระยะเวลาใด ๆ ก็อาจทา
ให้ รายได้ ค่าผ่านทางของ กทพ. ลดลง และเป็ นสาเหตุให้ จานวนรายได้ ที่โอนที่กองทุนจะได้ รับลดลง
ด้ วย ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ รับความเสียหาย กทพ. มีหน้ าที่เพียงนาส่งรายได้ ที่โอนซึ่งจัดเก็บได้ จริ งใน
ระหว่างระยะเวลาที่มีความเสียหายดังกล่าว ซึ่งรายได้ ที่โอนอาจมีจานวนลดลงอันมีสาเหตุมาจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนัน้
ทังนี
้ ้ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาย
ใดสายหนึ่ง หรื อทังสองสายได้
้
รับความเสียหาย ซึ่งไม่ได้ เกิดจากความผิดของ กทพ. และ กทพ. ได้
ประเมินความเสียหายแล้ ว เห็นว่าไม่สามารถดาเนินการซ่อมแซมหรื อไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้ ทาง
พิเศษในส่วนของโครงการนันมี
้ สภาพหรื อลักษณะเป็ นทางพิเศษเช่นเดิม หรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นมี
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ลักษณะที่ กทพ. เห็นว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิ ดขึน้ ดังกล่าวอาจไม่ค้ ุมค่า (Total Loss)
กองทุนจะมีเพียงสิทธิ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนและค่าชดเชยอื่นใดตามกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรั บ
โครงการนัน้ ซึ่งอาจน้ อยกว่ารายได้ ที่กองทุนได้ คาดหมายว่าจะได้ รับจากทางพิเศษดังกล่าว หากทาง
พิเศษโครงการนันไม่
้ ได้ รับความเสียหาย โดยกองทุนจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง กทพ. ซ่อมแซมทางพิเศษที่
ได้ รับความเสียหายดังกล่าว หรื อใช้ สิทธิเรี ยกร้ องอื่นใดกับ กทพ. และในกรณีดงั กล่าว สิทธิและหน้ าที่
ของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ องกับโครงการที่มีความเสียหายนัน้ จะสิ ้นสุดลง โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในกรณีที่ทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ เสียหาย ในหัวข้ อ 2.5 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
6.2.8. การประกันภัยสาหรั บทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก อาจไม่ เพียงพอที่จะ
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ได้ ทงั ้ หมด
ปั จจุบนั กทพ. ทาประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ได้ แก่ ประกันภัยสาหรับความเสี่ยงที่จ ะ
เกิ ด กับ เงิ นของ กทพ. เงิ นของ กทพ. ซึ่งประกอบด้ ว ยเงิ นรายได้ ค่าผ่านทาง เงิ น ทอน เงิ น ภายใน
สานักงานจตุจักร เงิ นอื่น ๆ ภายในสานักงานอโศก และเงิ นศูนย์บริ การลูกค้ าบัตรอัตโนมัติ ( Easy
Pass Fast Service) ประกันอัคคีภยั ในสานักงาน อาคารและทรัพย์สนิ อื่นของ กทพ. ที่อยู่บนทางพิเศษ
(ไม่รวมถึงฐานรากและโครงสร้ างทางพิเศษ) ประกันความเสียหายที่เกิดจากไม้ กนเลนตี
ั้
รถของผู้ใช้ ทาง
ประกันภัยยานพาหนะของ กทพ. และประกันอุบัติเหตุสาหรั บพนักงานของ กทพ. โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.3.6 "การประกันภัย"
ตามสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ใ นรายได้ กทพ. จะต้ องยิ นยอมให้ กองทุน ดาเนิน การจัด ให้ มี การ
ประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับของกองทุน และ กทพ. จะต้ องให้ ความช่วยเหลือกองทุน
ตามสมควรในการดาเนินการดังกล่าวตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิตามที่กองทุนร้ องขอ ด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของกองทุน โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้ กองทุนจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดขอบเขต เงื่อนไข และ
วงเงินประกันภัย ทังนี
้ ้ ในการจัดทาการประกันภัยรวมถึงการประกันภัยต่อไปนี ้ (1) ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภทความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ ภายใต้
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. เป็ นผู้เอาประกันภัยและกองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัย
ร่ ว ม และกองทุ น เป็ นผู้รั บ ประโยชน์ แ ต่ เ พี ย งผู้เ ดี ย ว ( 2) ประกั น ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) โดยกองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดี ยว อย่างไรก็
ตาม กรมธรรม์ประกันภัยที่กล่าวมาข้ างต้ นจะมิได้ ให้ ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นเต็ม
จานวน และอาจมีการกาหนดกรณียกเว้ น หรื อข้ อจากัดของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยใน
บางกรณีหรื อในบางเหตุการณ์ ประกอบกับความเสียหายบางประเภทก็มิได้ เอาประกันภัยไว้ ดังนัน้ ใน
กรณี ที่มีความสูญหาย ความรับผิด หรื อความเสียหายเกิดขึ ้นซึง่ มิได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์
ประกันภัย หรื อไม่สามารถทาประกันภัยได้ หรื อมีจานวนสูงกว่าจานวนเงินเอาประกันสูงสุด และกรณี
ดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึ ้นจากความผิดของ กทพ. อันทาให้ กทพ. จะต้ องรับผิดตามสัญญาโอนและรับโอน
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สิทธิ ในรายได้ เหตุการณ์ ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ที่โอนหรื อต่อกองทุน อาจทาให้ เกิดผล
กระทบในทางลบอย่า งมีนัยสาคัญ ต่อ การด าเนิ นงาน ผลการดาเนิน งาน ฐานะทางการเงิ น และ
แนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
นอกจากนี ้ การประกันภัยความเสียหายในกรณีธุรกิจหยุดชะงักที่ให้ ความคุ้มครองการดาเนินการทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนัน้ เป็ นการประกันภัยเฉพาะการหยุดชะงักที่เกิดขึ ้นเป็ นผล
โดยตรงจากความเสียหายของทรัพย์ สินหรื ออุปกรณ์ ซึ่งมีเงื่ อนไขเกี่ยวกับ (1) มูลค่าทรั พย์ที่เอา
ประกันภัย (Declared Value at Risk) โดยอ้ างอิงกับประมาณการรายได้ ที่โอนของทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ในรอบ 24 เดือนตามที่ระบุในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และ (2)
ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductibles) และขีดจากัด (Limits) และอาจมิได้ ชดเชยความเสียหายอันเกิด
จากกรณีธุรกิจหยุดชะงักได้ เต็มจานวน โดย กองทุนต้ องพึง่ พา กทพ. ในฐานะที่เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่
เอาประกันในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายและติดตามเกี่ยวกับการชดใช้ ค่าความเสียหายที่เกิด
ขึ ้นกับทรัพย์สิน ดังนัน้ กองทุนอาจมิได้ รับชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นได้ เต็มจานวน หากเกิดความ
เสียหายขึ ้นเป็ นจานวนเกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัย หรื อมูลค่าทรัพย์ที่เอาประกันภัย กองทุนอาจ
ต้ องแบกรับความเสียหายจานวนมาก ซึ่งอาจทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ การ
ดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน นอกจากนี ้ กองทุน
ไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ วา่ กองทุนจะสามารถต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยฉบับเดิมโดยมี
อัตราเบี ้ยประกันภัยในระดับที่เป็ นที่ยอมรับได้ ในทางธุรกิจหรื อทางเศรษฐกิจ หรื ออาจจะไม่สามารถต่อ
อายุสญ
ั ญาประกันภัยได้ เลย หรื อเบี ้ยประกันภัย จะไม่สงู ขึ ้นในอนาคต
6.3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กทพ.
6.3.1. รายได้ ค่าผ่ านทางอาจลดลงเนื่องจากการจัดเก็บเงินรั่วไหลหรือเกิดความบกพร่ องทางเทคนิค
กองทุนต้ องพึ่งพา กทพ. ในการจัดเก็บรายได้ ค่าผ่านทางเพื่อให้ กองทุนได้ รับรายได้ ที่โอนตามสั ญญา
โอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ แม้ ว่า กทพ. จะใช้ กระบวนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันปั ญหาการ
รั่วไหลของเงินที่จัดเก็บ แต่รายได้ ที่ กทพ. ได้ รับจากการจัดเก็บเงินค่าผ่านทางอาจได้ รับผลกระทบ
ในทางลบจากปั จจัยต่าง ๆ ที่ กทพ. อาจมีอานาจควบคุมอย่างจากัด หรื อไม่มีอานาจควบคุ มเลย เช่น
การทุจริ ตของผู้ใช้ ทางหรื อของพนักงานของ กทพ. หรื อความบกพร่ องทางเทคนิคในกระบวนการ
จัดเก็บและการบันทึกค่าผ่านทาง
ถ้ าไม่มีการควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางอย่างเหมาะสม การรั่วไหลอาจส่งผลให้ รายได้ ค่าผ่านทางที่
กทพ. จัดเก็บมีจานวนลดลง กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าปั ญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนาคต
และจะไม่สง่ ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ คา่ ผ่านทางของ กทพ. รายได้ ที่โอนที่มีการ
จัดเก็บ และต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
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6.3.2. ต้ นทุนการดาเนินงานและรายจ่ ายฝ่ ายทุนของ กทพ. อาจเพิ่มขึน้
ต้ นทุนการดาเนินงานของ กทพ. ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และรายจ่ายฝ่ ายทุนที่จาเป็ นของ กทพ. อาจเพิ่มขึ ้นเนื่องจากปั จจัยต่าง ๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของ กทพ. ตัวอย่างของปั จจัยซึ่งอาจนาไปสูต่ ้ นทุนการดาเนินงานและรายจ่าย
ฝ่ ายทุนที่เพิ่มขึ ้นได้ แก่
1.

มาตรฐานการบารุ งรักษาหรื อความปลอดภัยของถนนซึ่งใช้ กบั ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรก ตามที่กาหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีความเข้ มงวดมากขึ ้น

2.

กทพ. จาเป็ นต้ องซ่อมแซมทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ในกรณีที่เกิด
ปั ญหาดินถล่ม น ้าท่วม การทรุดตัวของถนน หรื อภัยธรรมชาติอื่น ๆ อุบตั ิเหตุ หรื อเหตุการณ์
ที่ก่อความเสียหายทางโครงสร้ าง หรื อบัน่ ทอนความปลอดภัย

3.

ปริ มาณการจราจร หรื อสภาวะแวดล้ อมที่รุนแรงสูงขึ ้น ซึง่ นาไปสูก่ ารซ่อมแซมใหญ่ที่กว้ างขึ ้น
หรื อบ่อยขึ ้น หรื อส่งผลให้ ต้นทุนการบารุงรักษาสูงขึ ้น

4.

ต้ นทุนค่าวัสดุ และแรงงานที่เพิ่มขึ ้น

ต้ นทุนการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นอาจทาให้ กระแสเงินสดของ กทพ. ลดลง นอกจากนี ้ ปั จจัยทางด้ าน
สภาพแวดล้ อมหรื อการดาเนินงานอาจทาให้ ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยขึ ้น หรื อส่งผลให้ กทพ. มีต้นทุนใน
การบารุ งรักษาสูงกว่าที่คาดไว้ การซ่อมแซมใหญ่ยงั อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกระแสเงินสดของ
กทพ. และส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการบารุ งรักษาทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของ กทพ. และการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
และแนวโน้ มในอนาคตของ กทพ.
6.3.3. กทพ. อาจไม่ สามารถสร้ างกระแสเงินสดได้ เพียงพอที่จะสามารถชาระหนี ้ หรื อเพื่อใช้ บริ หาร
สภาพคล่ องอื่น ๆ รวมถึงค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานได้
หาก กทพ. ไม่สามารถสร้ างกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้ เพียงพอ และ กทพ. ไม่อาจหาแหล่ง
เงินทุนอื่นในอนาคตได้ ในจานวนที่เพียงพอสาหรับการชาระหนี ้ หรื อเพื่อใช้ บริ หารสภาพคล่องได้ กทพ.
อาจจาเป็ นต้ องดาเนินการตามแผนทางการเงินอื่น เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อชาระหนี ้หรื อปรับโครงสร้ างหนี ้
การขายทรัพย์สนิ (เท่าที่สามารถดาเนินการได้ ตามกฎหมาย) การปรับลดหรื อชะลอการลงทุน หรื อการ
เพิ่มทุน กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่าการกู้ยืมเงินเพื่อชาระหนี ้
จะสามารถดาเนินการได้ หรื อ กทพ. จะสามารถขายทรัพย์สินได้ หรื อหากขายได้ จะสามารถขายได้
เมื่อใด และได้ เงินเป็ นจานวนเท่าใด และ กทพ. จะได้ รับเงินทุนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่สามารถยอมรับ
ได้ หรื อจะได้ รับเงินทุนเพิ่มเติมหรื อไม่
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เจ้ าหนี ้รายอื่นของ กทพ. อาจใช้ สิทธิเรี ยกร้ องต่อรายได้ ที่โอนจาก กทพ. ซึ่งหากเกิดกรณีดงั กล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.1.4 "กองทุนอาจไม่มี
กรรมสิทธิ์เหนือรายได้ คา่ ผ่านทางในอนาคตที่ กทพ. ตกลงโอนให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ หากการโอนดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็ น "การซื ้อขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์" ตามกฎหมาย
ไทย และรายได้ ดงั กล่าวอาจอยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อเรี ยกร้ องของเจ้ าหนี ้รายอื่น "
6.3.4. โครงการก่ อสร้ างที่ กทพ. ดาเนินการอาจมีความล่ าช้ าหรื อมีค่าใช้ จ่ายที่สูงกว่ างบประมาณที่
เคยตัง้ ไว้
การออกแบบและก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่มีความเสี่ยงบางประการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติกบั โครงการ
ก่อสร้ างลักษณะนี ้ เช่น การขาดแคลนวัสดุก่อสร้ าง การไม่สามารถจัดหาและการขาดประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์เครื่ องจักรและแรงงาน การปรับขึ ้นราคา ข้ อพิพาทแรงงาน ข้ อพิพาทเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน
การที่ ผ้ ูรั บจ้ า งและผู้รั บจ้ า งช่ วงไม่ปฏิ บัติง านหรื อ ปฏิ บัติ งานได้ ไม่เป็ นที่ น่า พอใจ สภาพอากาศ
แปรปรวน ภัยธรรมชาติ อุบตั ิเหตุ การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาลหรื อสภาวะเศรษฐกิจในทางลบ
เงื่ อนไขทางธุรกิจและสินเชื่ อ การไม่ได้ รับใบอนุญาต การอนุญาต และการอนุมัติ หรื อการได้ รับ
ใบอนุญาต การอนุญาต และการอนุมตั ิลา่ ช้ า และปั ญหาด้ านวิศวกรรมหรื อสิง่ แวดล้ อมที่ไม่ค าดหมาย
ทังนี
้ ้ มีความเป็ นไปได้ ที่เหตุการณ์เหล่านี ้จะก่อให้ เกิดความล่าช้ าในการก่อสร้ าง การสูญเสียรายได้
และค่าใช้ จ่ายที่สงู กว่างบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของ กทพ.
กทพ. ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการก่อสร้ าง การซ่อมแซม และงานที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า กทพ. จะสามารถจัดหาเงินทุน
สาหรับโครงการเหล่านี ้บนเงื่อนไขที่ทางธุรกิจที่ยอมรับได้ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาได้ เลย กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ ว่า กทพ. จะไม่ประสบปั ญหาการก่อสร้ างที่สาคัญอันส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายสูงกว่า
งบประมาณและเกิดความล่าช้ าในอนาคต หรื อรัฐบาลจะตกลงแบกรับค่าใช้ จ่ายที่สงู กว่างบประมาณ
ดังกล่าว
นอกจากนี ้ รัฐบาลอาจกาหนดให้ กทพ. ก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับทางพิเศษเพิ่มเติม
ถึงแม้ วา่ โดยทัว่ ไปแล้ ว กทพ. จะตกลงดาเนินการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับทางพิเศษซึ่ง
อยู่นอกเหนือขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ กทพ. หากได้ รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล โครงสร้ าง
พื ้นฐานดังกล่าวเมื่อแล้ วเสร็ จ อาจไม่สง่ ผลในทางบวกต่อฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของ
กทพ. และอาจทาให้ กทพ. ต้ องใช้ ผ้ บู ริ หารและทรัพยากรจากงานส่วนอื่นซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในเชิง
นโยบายมากกว่า หรื อมีผลกาไรดีกว่าเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
ในกรณีที่มีความล่าช้ าในโครงการก่อสร้ างต่าง ๆ ในอนาคต บนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก ผู้ใช้ ทางอาจประสบกับปั ญหาการจราจรคับคัง่ ที่เพิ่มมากขึ ้นบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
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ในรายได้ ครัง้ แรก และเปลี่ยนไปใช้ เส้ นทางอื่น ซึ่งจะทาให้ ปริ มาณการจราจรลดลง และจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อรายได้ ที่โอนที่จดั เก็บได้ ของกองทุน
6.3.5. กทพ. มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับคดีความและการดาเนินกระบวนพิจารณา
ปั จจุบนั กทพ. เป็ นคู่พิพาท และอาจเป็ นคู่พิพาทในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายหลายคดี ได้ แก่
กระบวนพิจารณา และคดีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความรับผิดกรณีมีผ้ ูได้ รับบาดเจ็บ ทรั พย์สินเสียหาย
ภาษี ที่ดิน สิทธิในที่ดิน สิ่งแวดล้ อ ม ตลอดจนข้ อพิพาทตามสัญญา การดาเนินคดี กระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ และกระบวนพิจารณาทางกฎหมายดังกล่าวนันมี
้ ความไม่แน่นอน ดังนัน้ กทพ. จึงมี
ความเสี่ยงจากการถูกตัดสินให้ เป็ นผู้รับผิดชอบหรื อชดใช้ ค่าเสียหาย หรื อผลการพิจารณาคดีที่สง่ ผล
ด้ านลบต่อ กทพ. แม้ ในท้ ายที่สดุ แล้ ว กทพ. อาจจะเป็ นผู้ชนะคดี แต่ กทพ. อาจมีคา่ ใช้ จ่ายจานวนมาก
หรื อ กทพ. อาจต้ องใช้ ทรัพยากรและเวลาในการดาเนินงานตามปกติของฝ่ ายบริ หารมาใช้ ในการต่อสู้
คดี หรื ออาจเสียสิทธิ หรื อประโยชน์บางประการในระหว่างที่มีการดาเนินคดี หรื อชื่อเสียงของ กทพ.
อาจได้ รับความเสียหายอันเป็ นผลมาจากการที่ กทพ. มีสว่ นเกี่ยวข้ องในคดีดงั กล่าวได้
ปั จจุบัน กทพ. มีคดีความและการดาเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายหลายคดี โดย ณ วันที่ 6
กั น ยายน 2561 กทพ. มี ข้ อเรี ยกร้ องที่ มี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ คณะ
อนุญาโตตุลาการ ศาลปกครอง และศาลแพ่ง โดยข้ อเรี ยกร้ องเหล่านี ้ส่วนใหญ่เกิดจากข้ อพิพาทที่เป็ น
ผลมาจากการตีความข้ อสัญญาเกี่ยวกับกลไกในการปรับอัตราค่าผ่านทางภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน
และข้ อเรี ยกร้ องเกี่ยวกับค่าก่อสร้ างภายใต้ สญ
ั ญาว่าจ้ างก่อสร้ างทางพิเศษของ กทพ. โดยมีทนุ ทรัพย์
รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 50,781.6 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในเดือนกันยายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษา
ยืนตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ให้ บงั คับตามคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี ้ขาด
ให้ กทพ. ชาระเงิ นค่าชดเชยรายได้ ที่ลดลงให้ แก่ NECL เป็ นเงินประมาณ 1,800 ล้ านบาทพร้ อม
ดอกเบี ้ย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ "3.3.11 คดีความ" นอกจากนี ้ กทพ. อาจตกเป็ น
คู่พิพาทในคดีความที่เกี่ยวเนื่องกับคดีความดังกล่าวเพิ่มในอนาคต หรื อค่าชดเชยและค่าเสียหายที่
กทพ. ถูกเรี ยกให้ ชาระอาจมีจานวนเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าผ่าน
ทางภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานซึ่งจะเกิดขึ ้นต่อไปเป็ นระยะภายใต้ ระยะเวลาของสัญญาสัมปทานแต่ละ
ฉบับ ซึ่งหากผลของคดีเป็ นผลในทางลบต่อ กทพ. แล้ ว อาจทาให้ กทพ. มีความรับผิดทางการเงินใน
จานวนมาก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3 - "ข้ อมูลทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน 3.3.11 คดีความ"
6.3.6. กทพ. มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทเกี่ยวกับการโอนสิทธิในรายได้ ท่ โี อนภายใต้ สัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ท่ ี กทพ. เข้ าทากับกองทุน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ("สหภาพแรงงาน กทพ.") ได้ ยื่นคาฟ้ องต่อ
ศาลปกครองกลางเกี่ยวกับ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ และการโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนให้ แก่
กองทุน โดยในค าฟ้ องดัง กล่า วนัน้ สหภาพแรงงาน กทพ. มีค าขอให้ เ พิ กถอนมติ คณะรั ฐมนตรี ที่
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เกี่ยวกับการระดมทุนของ กทพ. ด้ วยการเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กบั กองทุน และ
ขอให้ ยกเลิกการระดมทุนผ่า นกองทุน ศาลปกครองกลางมีคาสัง่ ไม่รับค าฟ้ องไว้ พิ จารณาและให้
จาหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยให้ เหตุผลว่ามติคณะรั ฐมนตรี เกี่ยวกับการระดมทุนโดยผ่าน
กองทุนนัน้ เป็ นเพียงการดาเนินการภายในเพื่อกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการคมนาคมของประเทศ
เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนาไปปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ยวข้ อง จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสหภาพแรงงาน
กทพ. และสหภาพแรงงาน กทพ. จึงไม่ใช่ผ้ ูได้ รับความเดือดร้ อนหรื อเสียหาย ต่อมา สหภาพแรงงาน
กทพ. จึงอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองสูงสุด
มีคาสัง่ อันเป็ นที่สดุ ยืนตามคาสัง่ ของศาลปกครองชันต้
้ น แต่อาจมีกรณีที่บคุ คลภายนอกโต้ แย้ งการโอน
สิทธิ ในรายได้ ที่โอนภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ที่ กทพ. เข้ าทากับกองทุน ในกรณี
ดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองต่อผู้ลงทุนได้ ว่า กทพ. จะสามารถต่อสู้คดี หรื อกระบวนพิจารณา
ทางกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะมีในอนาคตได้ ประสบผลสาเร็ จ หาก กทพ. ไม่ประสบ
ความสาเร็ จในการต่อสู้คดี ที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็ นผู้ยื่นฟ้ อง
หรื อข้ อพิพาทอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับการโอนสิทธิ ในรายได้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ที่
กทพ. เข้ าทากับกองทุนที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อาจถูกเพิกถอน
และ/หรื อ กองทุนอาจต้ องจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย และ/หรื อค่าปรับจานวนมาก ด้ วยเหตุนี ้ กองทุน
จึงอาจเสียสิทธิในรายได้ ที่โอน และ กทพ. อาจต้ องคืนเงินค่าตอบแทนทังหมดที
้
่ได้ ไปเพื่อเป็ นการชาระ
ราคาค่าสิทธิ ในรายได้ ที่โอน นอกจากนี ้ กองทุนอาจต้ องคืนเงินจานวนใด ๆ ที่ได้ รับจาก กทพ. ตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
นอกจากนี ้ เจ้ าหนี ้ของ กทพ. ในปั จจุบนั อาจยื่นคาร้ องต่อศาลไทยที่เกี่ยวข้ องเพื่อขอให้ เพิกถอนสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่ กทพ. เข้ าทากับกองทุนโดยอาศัยเหตุว่าได้ มีการเข้ าทาสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ ทงที
ั ้ ่ร้ ูอยูว่ า่ จะเป็ นทางให้ เจ้ าหนี ้ของ กทพ. เสียเปรี ยบ อีกทังในขณะที
้
่เจ้ าหนี ้กาลัง
ยื่นคาขอให้ เพิกถอนสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนั ้ เจ้ าหนี ้อาจร้ องขอต่อศาลเพื่อให้ มีคาสัง่
คุ้มครองชัว่ คราวห้ ามมิให้ กทพ. โอนรายได้ ที่โอนให้ แก่กองทุนด้ วย
เหตุก ารณ์ ที่ ร ะบุข้ า งต้ น นี อ้ าจส่ง ผลกระทบทางลบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น งาน ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.3.7. การดาเนินงานของ กทพ. บางส่ วนต้ องพึ่งพาการใช้ เทคโนโลยี
การจัดเก็บค่าผ่านทางของ กทพ. ต้ องพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีลิขสิทธิ์มากขึ ้น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่เป็ น
ของบุคคลภายนอก ดังนัน้ หาก
1.

ระบบแยกประเภทยานยนต์ ระบบ ETCS หรื อระบบส่วนกลางของ กทพ. ระบบเชื่อมต่อเกต
เวย์กับระบบส่วนกลางของ ทล. ระบบควบคุมหรื อระบบฐานข้ อมูลใด ๆ ประสบปั ญหา
ขัดข้ อง หรื อ
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กทพ. จาเป็ นต้ องจัดหาเทคโนโลยีอื่น เนื่องจากมีพฒ
ั นาการใหม่ ๆ ทางด้ านเทคโนโลยี หรื อ
การเลิกให้ บริ การเทคโนโลยีโดยผู้จดั หารายเดิม

กรณีเหล่านี ้อาจเป็ นอุปสรรคที่สาคัญต่อความสามารถของ กทพ. ที่จะจัดเก็บค่าผ่านทางอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ และควบคุมการรั่ วไหลของค่าผ่านทางที่จัดเก็ บไว้ การจัดหาและติดตังระบบใหม่
้
จาเป็ นต้ องมีการวางแผนล่วงหน้ าและเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจร่ วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีการใช้
ระบบจัดเก็ บค่าผ่านทางร่ วมกันอยู่ ทัง้ นี ้ กรณีดังกล่าวอาจกระทบต่อการจัดหาเทคโนโลยีใหม่มา
ทดแทนและอาจลดประสิทธิภาพของการจัดเก็บค่าผ่านทางจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก อย่างน้ อยก็เป็ นช่วงระยะเวลาหนึง่ ที่ กทพ. ต้ องดาเนินการจัดหาและติดตังระบบใหม่
้
ดงั กล่าว
การจัดหาและติดตังระบบใหม่
้
อาจทาให้ มีรายจ่ายฝ่ ายทุนมากขึ ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปั ญหาทาง
เทคนิคใด ๆ อาจส่งผลให้ สญ
ู เสียรายได้ ทาให้ กทพ. เสียชื่อเสียง หรื อลดความสามารถของ กทพ. ที่จะ
ดึงดูดหรื อรักษาผู้ใช้ ทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
นอกจากนี ้ ก่อนการนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการจราจร เช่น การดาเนินการช่องจราจรสวน
ทาง (Reversible Lane) ระบบบริ หารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane
Control System) มาใช้ ในการดาเนินงานของ กทพ. นัน้ กองวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ
ของ กทพ. จะดาเนินการศึกษาวิจยั ถึงความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าว
อย่างไรก็ตาม หาก กทพ. ไม่สามารถนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการจราจรดังกล่าวมาใช้ งาน
ได้ เป็ นผลสาเร็ จ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริ หารจัดการจราจร อีกทังกองทุ
้
นยังไม่สามารถ
รับรองได้ ว่าปริ มาณการจราจรตลอดเส้ นทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนันจะเพิ
้
่มขึ ้น
หรื อจะคงอยู่ในระดับปั จจุบนั ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ที่โอนที่จดั เก็บ
ได้ รวมทังต่
้ อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
6.3.8. กทพ. ต้ องพึ่งพาบุคลากรหลักและคณะกรรมการของ กทพ.
การที่ กทพ. สามารถดาเนินงานให้ ประสบผลสาเร็ จนันจ
้ าเป็ นต้ องอาศัยความสามารถและความทุ่มเท
อย่างต่อเนื่องของ ผู้บริ หารระดับสูง และเจ้ าหน้ าที่เทคนิคอาวุโสที่ดารงตาแหน่งในปั จจุบนั คณะ
ผู้บริ หารระดับสูงและเจ้ าหน้ าที่เทคนิคอาวุโสของ กทพ. มีหน้ าที่ควบคุมดูแลการดาเนินงานประจาวัน
ทังหมดของทางพิ
้
เศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก การสูญเสียบุคลากรเหล่านี ้อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการดาเนินงานของ กทพ. นอกจากนี ้ ความสาเร็ จในอนาคตของ กทพ. ส่วนหนึ่งจะต้ อง
อาศัยความสามารถของ กทพ. ที่จะดึงดูดบุคลากรใหม่ที่มีทกั ษะความสามารถด้ วย
นอกจากนี ้ กทพ. ยังต้ องพึ่งพาคณะกรรมการของ กทพ. ในการกาหนดแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
โดยรวม และการอนุมตั ิการเข้ าทารายการต่าง ๆ สาหรับรายการที่กาหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการของ กทพ. จะต้ องมีประธานกรรมการเพื่อให้ เป็ น
องค์ประชุมของคณะกรรมการ ด้ วยเหตุนี ้ หากการประชุมคณะกรรมการครัง้ ใดไม่มีประธานกรรมการ
เข้ าร่ วมประชุม การประชุมครัง้ นันจะไม่
้
ครบองค์ประชุม และที่ประชุมคณะกรรมการจะไม่สามารถ
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พิจารณาอนุมตั ิรายการที่กาหนดให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่
ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง การประชุมคณะกรรมการจะไม่สามารถกระทาได้ จนกว่าจะมีการ
แต่ง ตัง้ ประธานกรรมการคนใหม่ หากเกิ ด การล่า ช้ าดัง กล่า วอาจส่ง ผลกระทบในทางลบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงานของ กทพ. และต่อจานวนรายได้ ที่โอนได้
6.3.9. คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้ วยผู้แทนจากหน่ วยงานราชการหลายหน่ วยงาน และกองทุน
ไม่ สามารถรับรองได้ ว่าจะไม่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ถึ ง แม้ ว่ า คณะกรรมการ กทพ. จะมี ร ะบบการควบคุม ภายในและการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ แต่
คณะกรรมการของ กทพ. ประกอบด้ วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง และกองทุนไม่สามารถ
รับรองได้ ว่าจะไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง กทพ. กับหน่วยงานรัฐบาลซึ่งมีกรรมการ
ผู้แทนอยูใ่ นคณะกรรมการทังที
้ ่เป็ นชุดปั จจุบนั หรื อในอนาคต นอกจากนี ้ กองทุนยังไม่สามารถรับรอง
ได้ วา่ การตัดสินใจของกรรมการผู้แทนเหล่านี ้ในเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ ของ กทพ. หรื อการดาเนิน
กิจการของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุน
6.3.10. ทล. อาจยกเลิกการอนุ ญาตให้ กทพ. ใช้ ท่ ีดินซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของทางพิเศษบูรพาวิถี และ กทพ.
อาจไม่ ได้ รับชดเชยความเสียหายหรือค่ าใช้ จ่ายจากเหตุการณ์ ดังกล่ าว
ทางพิเศษบูรพาวิถีตลอดสายทางตังอยู
้ ่บนที่ดินที่เป็ นของ ทล. โดย กทพ. ได้ เข้ าทาบันทึกข้ อตกลงกับ
ทล. ตามบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว ทล. ตกลงให้ กทพ. ใช้ ที่ดินดังกล่าวได้ จนกว่า (1) กทพ. จะหมด
ความจาเป็ นในการใช้ สาหรับดาเนินงานทางพิเศษบูรพาวิถี หรื อ (2) ทล. มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้
ที่ดินเพื่อใช้ ประโยชน์แก่งานของ ทล. นอกจากนี ้ บันทึกข้ อตกลงดังกล่าวยังกาหนดว่า กทพ. จะไม่
เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ในกรณีที่ ทล. เพิกถอนการอนุญาตให้ กทพ. ใช้ ที่ดินซึ่งเป็ น
ที่ตงของทางพิ
ั้
เศษบูรพาวิถี แม้ ที่ผา่ นมา ทล. จะไม่เคยใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเพื่อยกเลิกการอนุญาตให้ กทพ.
ใช้ ที่ดินส่วนใดซึง่ เป็ นที่ตงของทางพิ
ั้
เศษบูรพาวิถี แต่กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่า ในอนาคต ทล. จะ
ไม่พิจารณาว่า ทล. มีความจาเป็ นต้ องใช้ ที่ดิน ซึ่งเป็ นที่ตงของทางพิ
ั้
เศษบูรพาวิถี และจะไม่เพิกถอน
การอนุญาตให้ กทพ. ใช้ ที่ดินดังกล่าว หากมีกรณีดงั กล่าว กทพ. จะไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ค่าผ่าน
ทางบนทางพิเศษบูรพาวิถีได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของ
กทพ. และต่อรายได้ ที่โอน
6.4.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศไทย
6.4.1. ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ตัง้ อยู่ในประเทศไทย และกองทุนมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับความไม่ แน่ นอนทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทย
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตังอยู
้ ่ในประเทศไทย ดังนัน้ การดาเนินกิ จการของ
กองทุนจึงอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขทางการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย ซึง่ มีความแตกต่าง
ไปจากประเทศอื่น ๆ ที่มีระบบเศรษฐกิจที่พฒ
ั นาแล้ วในบางด้ านที่สาคัญ หรื อประเทศที่ผ้ ถู ือหน่วย
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ลงทุนมีความคุ้นเคย ภาวะเศรษฐกิจตกต่าในประเทศไทยอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี นยั สาคัญ
ต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน รวมทัง้
ราคาตลาดของหน่วยลงทุน
ธุรกิจและการดาเนินงานของกองทุนในประเทศไทยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเป็ น
ครัง้ คราวในประเทศ นับตังแต่
้ ปี 2539 ถึง 2541 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศไทยได้ ชะลอลงเป็ นอย่างมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับที่ผ่านมา และประเทศได้ เข้ าสูภ่ าวะ
เศรษฐกิจถดถอย นับตังแต่
้ ปี 2542 เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่ มฟื น้ ตัว และมีการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จนกระทัง่ เศรษฐกิจของโลกเริ่ มตกต่าลงในปี 2551
จากข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศที่แท้ จริ งของประเทศไทยเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 7.2 ในปี 2555 ร้ อยละ 2.7 ในปี 2556
ร้ อยละ 0.9 ในปี 2557 ร้ อยละ 2.9 ในปี 2558 และร้ อยละ 3.2 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม โอกาสการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภูมิภาคมีความไม่แน่นอน
ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงหรื อโดยอ้ อมได้ แก่
1.

สภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทังเศรษฐกิ
้
จของประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น
สหรัฐอเมริ กา สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียและยุโรป

2.

ความไร้ เสถียรภาพทางการเมือง

3.

พัฒนาการอื่น ๆ ทางด้ านกฎระเบียบ การเมือง หรื อเศรษฐกิจในประเทศไทย หรื อที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย

4.

ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

5.

ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด เศรษฐกิจชะงักงัน หรื อการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในภูมิภาค

6.

การเปลีย่ นแปลงทางด้ านภาษี อากร

7.

ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค

8.

ระดับการเดินทางเข้ าประเทศของนักท่องเที่ยว และการใช้ จ่ายในการท่องเที่ยว

9.

ภัยธรรมชาติ ซึง่ รวมถึงภัยสึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และเหตุการณ์ในทานองเดียวกัน

10.

น ้าท่วม ภัยแล้ ง และสภาพอากาศที่ร้ายแรงอื่น ๆ
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11.

การเกิดขึ ้นหรื อการเกิดซ ้าของการแพร่ ระบาดที่อาจเกิดขึ ้นของโรคไข้ หวัดนก โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุ นแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome) หรื อโรคติดต่อหรื อโรค
ระบาดอื่น ๆ ในประเทศไทย หรื อประเทศอื่นในทวีปเอเชีย

12.

การขาดแคลนสินเชื่อหรื อเงินกู้ยืมอื่น ๆ ซึง่ ส่งผลให้ อปุ สงค์สาหรับสินค้ าและบริ การลดลง

13.

ความผันผวนของราคาน ้ามันและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์อื่น ๆ และ

14.

การขูว่ า่ จะมีการก่อการร้ ายและการใช้ ความรุ นแรงอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึง่ รวมถึงเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ และความรุนแรงในภาคใต้ ของประเทศไทย

กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
และกฎระเบียบในประเทศไทยจะยังคงดีเช่นเดิม หรื อดีขึ ้นต่อไปในอนาคต การเปลีย่ นแปลงในประเทศ
ไทยอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนยั สาคัญต่อ การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน การจัดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว
(Sovereign Foreign Currency Long-term Ratings) ของประเทศไทยโดยมูดีส์อยู่ที่ Baa1 stable ณ
เดือนกรกฎาคม 2561และโดยสแตนดาร์ ดแอนด์พวั ร์ สอยูท่ ี่ BBB+ stable ณ เดือนธันวาคม 2559
6.4.2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย
ในอนาคตอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อกองทุน
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้
บังคับกับกองทุน กทพ. และการดาเนินกิจการทางพิเศษของ กทพ. ตลอดจนสิทธิในการใช้ ที่ดินและ
อ านาจในการจัด หาที่ ดิ น นัน้ เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา และอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงในอนาคต
นอกจากนี ้ องค์กรกากับดูแลแต่ละองค์กรอาจตีความกฎหมายและมีแนวปฏิบตั ิในการบังคับตาม
กฎหมายที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และทัศนคติของรัฐบาล
เกี่ยวกับลักษณะการดาเนินกิจการทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ กทพ.
และต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และของกองทุน
นอกจากนี ้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ใช้ บังคับ หรื อการตีความ
กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ กองทุน และ/หรื อบริ ษัทจัดการอาจจาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิหรื อ
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทางกฎหมายเพิ่มเติม โดยการปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่า วอาจทาให้
ต้ นทุนของกองทุนสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ การ
ดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
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6.4.3. ความไม่ แน่ นอนทางการเมืองในประเทศไทยอาจมีผลกระทบโดยตรงต่ อธุ รกิจของกองทุน
และราคาตลาดของหน่ วยลงทุน
กองทุนอยูภ่ ายใต้ สภาพแวดล้ อมทางการเมืองในประเทศไทยที่มีความแตกต่างจากประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจซึ่งพัฒนากว่า ดังนัน้ การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มใน
อนาคตของกองทุนบางส่วนอาจได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศไทยที่ไม่มี
เสถียรภาพเป็ นครัง้ คราว ในปี 2558 ประเทศไทยถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองระดับปาน
กลางถึงสูง (Medium-high political risk) โดย AON Political Risk ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการให้ บริ การ ในปี 2549 เกิดเหตุการณ์รัฐประหารซึง่ กระทาโดยทหารต่อรัฐบาลพลเรื อนในขณะนัน้
ผู้นาคณะรัฐประหารได้ ประกาศกฎอัยการศึกและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ในช่วงเดือนมีนาคม 2553 กลุม่ ผู้ประท้ วงต่อต้ านรัฐบาล ได้ มีการชุมนุมประท้ วงครัง้ ใหม่เพื่อถอดถอน
รัฐบาลผสม และเรี ยกร้ องให้ มีการเลือกตังใหม่
้
ในช่วงแรกของการชุมนุม กลุม่ ผู้ประท้ วงได้ ยึดพื ้นที่
บริ เวณถนนราชดาเนินและย้ ายมาปั กหลักอยู่ในใจกลางกรุ งเทพมหานคร ในช่วงสองเดือนต่อมา การ
ชุมนุมประท้ วงเริ่ มทวีความรุ นแรงมากขึน้ ทาให้ รัฐบาลต้ องประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และต่อมาในจังหวัดต่าง ๆ อีก 23 จังหวัด ทังในภาคกลาง
้
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมารัฐบาลพยายามที่จะขอคืนพื ้นที่จากผู้ชุมนุม โดย
ประกาศห้ ามประชาชนออกนอกเคหสถานและจากัดจานวนผู้เข้ าร่ วมการชุมนุม ผู้ชุมนุมบางส่วนได้
เผาอาคารต่าง ๆ รวมทังศู
้ นย์การค้ าขนาดใหญ่ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ รวมทังตลาดหลั
้
กทรัพย์
ทาให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงโดยมีผ้ เู สียชีวิตและผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บเป็ นจานวนมาก
หลังจากการยกเลิกสถานการณ์ฉกุ เฉินในเดือนธันวาคม 2553 ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 มีผ้ ชู มุ นุม
เกือบ 30,000 คนมาชุมนุม ณ สถานที่เดิมเช่นเดียวกับการชุมนุมครั ง้ ก่อน เพื่อเรี ยกร้ องในมีการ
สอบสวนการสลายการชุมนุมในเดือนพฤษภาคมซึง่ มีผ้ เู สียชีวิตและเรี ยกร้ องให้ ปล่อยแกนนาผู้ชุมนุมที่
ถูกจาคุกในข้ อหาก่อการร้ าย เหตุการณ์ในช่วงต้ นปี 2554 โดยมากเป็ นไปอย่างสงบ
ในเดือนกรกฎาคม 2554 พรรคเพื่อไทยได้ รับชัยชนะในการเลือกตังอย่
้ างท่ วมท้ นทาให้ นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ดารงตาแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี หญิงคนแรกของประเทศ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมี
ความสัมพันธ์เป็ นน้ องสาวของอดีตนายกรัฐมนตรี ทกั ษิ ณ ชินวัตร
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้ มีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึง่ ขึ ้น เป็ นแกนนาในการเดินขบวน
และชุมนุมในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อต่อต้ านรัฐบาลหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่ าง
กฎหมายนิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และต่อมาในเดือนธันวาคม 2556 คณะรัฐมนตรี
ซึ่งนาโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร และประกาศให้ มีการ
เลือกตังในวั
้ นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญได้ มีคา
วินิจฉัยว่าการเลือกตังดั
้ งกล่าวไม่ชอบด้ วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากการจัดการเลือกตัง้ มิได้ กระทาขึน้
ภายในวันเดียวกันทัว่ ประเทศ
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นอกจากนี ้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ ถกู ตังข้
้ อหาในความผิดเกี่ยวกับการกระทา
โดยประมาทในนโยบายการจานาข้ าว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญได้ ตดั สินให้
นางสาวยิ่งลักษณ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี หลายคนพ้ นจากตาแหน่ง ในวันที่ 20
พฤษภาคม 2557 สืบเนื่องจากการประท้ วงที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง กองทัพบกไทยได้ ประกาศกฎอัยการ
ศึกทัว่ ประเทศ และวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ("คสช.") ได้ มีคาสัง่ ยุบ
วุฒิสภาและยึดอานาจของรัฐบาล และมีการยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยให้ ใช้
คาสัง่ ด้ านความมัน่ คง (Security Order) ใหม่ตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 วิกฤตการณ์ที่ตอ่ เนื่องอาจส่งผลให้ เกิดความไร้ เสถียรภาพและความไม่สงบมาก
ขึ ้น และรัฐบาลอาจยกเลิกสิทธิ ประโยชน์บางอย่างที่แต่ละโครงการได้ รับภายใต้ การส่งเสริ มของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่า
เหตุการณ์ ที่ผ่านมาเหล่านี ้จะมีผลกระทบต่อสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร
หรื อไม่อาจคาดการณ์ได้ วา่ รัฐบาลชุดใหม่อาจพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบในประเทศหรื อไม่ ความไร้ เสถียรภาพในทางการเมืองที่ดาเนินต่อไปในประเทศไทยอาจ
ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและทางกฎหมายของประเทศ อีกทังยั
้ งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ การดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
แนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
ในระหว่างการชุมนุมทางการเมืองในปี 2557 ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้ เป็ นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (กปปส.) เมื่อผู้ชุมนุม
ทางการเมืองเข้ าใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก พนักงานจัดเก็ บค่าผ่านทางได้
ดาเนินการเรี ยกเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้ ทางดังกล่าวตามวิธีการปกติ แต่หากผู้ชุมนุมไม่ชาระค่าผ่าน
ทาง พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางจะบันทึกรายละเอียดของรถและปล่อยให้ รถเข้ าสูท่ างพิเศษเพื่อไม่ให้
กีดขวางการจราจร ทัง้ นี ้ กทพ. ได้ เรี ยกเก็ บค่าผ่านทางจากผู้ใช้ ทางดังกล่าวในภายหลัง โดยออก
หนังสือเรี ยกให้ ชาระเงิ นสาหรับการใช้ ทางพิเศษ และหากยังไม่มีการชาระค่าผ่านทางอีก กทพ. จึงได้
แจ้ งความดาเนินคดีตอ่ ไป เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ กทพ. จัดเก็บรายได้ ค่าผ่านทางจากทางพิเศษที่
เกี่ยวข้ องได้ ลดลงในระหว่างการชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว กองทุนไม่อาจรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ ว่ า เหตุก ารณ์ วุ่น วายต่า ง ๆ ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กัน จะไม่ส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ กทพ. และกองทุน
เนื่องจากในช่วงเวลาหลายปี ที่ผ่านมา สถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศไทยมีความไม่แน่นอน
กองทุนและบริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ วา่ มติคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลชุด
ปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับการจัดตังกองทุ
้
น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่
จะลงทุนโดยกองทุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับโครงสร้ างและ
รูปแบบของกองทุน หลักการและเงื่อนไขข้ อกาหนดหลักของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ การ
ลงทุนของกระทรวงการคลังในกองทุน และมาตรการสร้ างแรงจูงใจในการนาโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน
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ของ กทพ. มาระดมทุนผ่านกองทุน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (“มติคณะรัฐมนตรี ”) จะได้ รับการ
ปฏิบตั ิตามในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ าผู้บริ หารชุดอื่นเข้ ามามีอานาจ
6.4.4. หากมีการเปลี่ยนแปลงรั ฐบาล รั ฐบาลชุดใหม่ อาจไม่ ดาเนินการสานต่ อนโยบายที่รัฐบาลใน
ชุดปั จจุบันกาหนดไว้
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ ยังคงมีความไม่ชดั เจนว่าการเลือกตังฝ่
้ ายบริ หารครัง้ ถัดไปจะมีขึ ้นเมื่อใด
หากว่ามีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกิดขึ ้นกับรัฐบาลชุดปั จจุบนั รัฐบาลชุดใหม่อาจให้ ความสาคัญต่อเรื่ อง
ต่าง ๆ และกาหนดนโยบายที่แตกต่างจากที่กาหนดโดยรัฐบาลชุดปั จจุบนั ซึ่งอาจนาไปสูก่ ารเพิกถอน
แผนการต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงแผนที่ระบุไว้ ในมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลชุดใหม่อาจมีแนวทางการ
ดาเนินการสาหรั บกองทุน ทางพิเศษ และอุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็ บค่าผ่านทางตลอดจนการ
คมนาคมที่ ยัง ไม่แ น่น อน หากว่า รั ฐ บาลไทยชุด ปั จ จุบัน หรื อ ชุด ใหม่เ พิ ก ถอน ไม่ป ฏิ บัติ ต าม หรื อ
เปลีย่ นแปลงมติคณะรัฐมนตรี กระแสรายได้ ของกองทุนอาจน้ อยกว่าที่ได้ คาดการณ์ไว้ ในปั จจุบนั และ
ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบ
6.4.5. เหตุการณ์ ความรุ นแรงที่เกิดขึน้ อย่ างต่ อเนื่องในภาคใต้ ของประเทศไทย การก่ อการร้ าย และ
ความไร้ เสถียรภาพทัง้ ในระดับระหว่ างประเทศและในภูมิภาคอาจส่ งผลกระทบในทางลบ
อย่ างมีนัยสาคัญต่ อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มใน
อนาคตของกองทุน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เกิดเหตุการณ์ระเบิดโดยใช้ รถยนต์ที่โรงแรมในอาเภอหาดใหญ่ ในภาคใต้
ของประเทศไทย และเหตุการณ์ ระเบิดในจังหวัดยะลา ทาให้ มีผ้ เู สียชีวิตอย่างน้ อย 13 คนและมี
ผู้บาดเจ็บหลายคน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เกิดเหตุการณ์ ระเบิดที่ศาลท้ าวมหาพรหมใน
กรุงเทพมหานคร ทาให้ มีผ้ เู สียชีวิต 20 คนและมีผ้ บู าดเจ็บกว่า 100 คน เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องอาจนาไปสู่ความไม่สงบในวงกว้ างภายในประเทศ หรื อเหตุการณ์ก่อการร้ ายที่มีความ
รุนแรงในประเทศเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมี
ปั ญหาความไม่ปลอดภัยและมีการใช้ ความรุ นแรงเพิ่มมากขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
นอกจากนี ้ เหตุการณ์ทางการเมือง รวมทังการก่
้
อการร้ ายที่จะเกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อภูมิภาคอื่น ตลอดจนข่าวลือ และความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อการร้ าย หรื อ
สงคราม ปั ญหาข้ อขัดแย้ งและภาวะการค้ าชะงักงันอาจส่งผลกระทบต่อปริ มาณการจราจรตลอดสาย
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก อีกทังอาจส่
้
งผลกระทบในทางลบต่อจานวนรายได้ ที่โอน
ที่จดั เก็บได้ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับวิกฤตการณ์เหล่านี ้อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ การ
ดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน
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6.4.6. ประเทศไทยอาจถูกมาตรการลงโทษจากประเทศอื่น และเศรษฐกิจของประเทศไทยอาจได้ รับ
ผลกระทบ
นับตังแต่
้ มีการทารัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ประเทศไทยอยู่ภายใต้ การปกครองของ
รัฐบาลทหาร ประเทศไทยอาจเผชิญกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากบางประเทศที่รัฐธรรมนูญ
ห้ ามมิให้ มีความสัมพันธ์ ในทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลทหาร นอกจากนี ้ ในเดือน
เมษายน 2558 สหภาพยุโรปได้ มีหนังสือเตือนประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถแก้ ปัญหา
การทาประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ซึ่งเป็ นการ
กระทาที่ไม่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ IUU ของสหภาพยุโรป ในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2558 องค์กรการบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศประกาศเตือนว่าประเทศไทยไม่สามารถแก้ ปัญหาข้ อบกพร่องที่มีนยั สาคัญต่อ
ความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศได้ สาหรับปั ญหาการค้ ามนุษย์ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ในรายงาน
ประจาปี 2558 ของสหรั ฐอเมริ กาเกี่ ยวกับปั ญหาการค้ ามนุษย์ โดยรายงานดังกล่าวเผยแพร่ โดย
กระทรวงการต่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ กา ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากประเทศไทยไม่สามารถปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานขันต
้ ่าในการกาจัดปั ญหาการค้ ามนุษย์ และไม่พยายามอย่างเพียงพอที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าว
มาตรการลงโทษต่อประเทศไทยหรื อความล้ มเหลวในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานระดับประเทศดังกล่าว
อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่อ การส่ง ออกของประเทศไทย และส่ง ผลกระทบในทางลบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย หากเศรษฐกิจไทยได้ รับผลกระทบในทางลบจากมาตรการลงโทษดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ใช้ ทาง และทาให้ ปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกลดลง
6.4.7. ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีแนวโน้ มที่จะเกิ ดนา้ ท่ วมซึ่งอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมี
นัยสาคัญต่ อเศรษฐกิจของประเทศ
เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2554 ได้ สง่ ผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 23
ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 การเข้ าถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกบางส่วนถูกจากัด ซึ่งรวมทัง้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรี รัช และทางพิเศษอุดรรัถยา
ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2554 จนกระทัง่ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากรถยนต์ที่จอดกีด
ขวางทางเข้ าสูท่ างพิเศษในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 คณะรัฐมนตรี จึงมี
มติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เพื่อรับทราบการที่ กทพ. ปฏิบตั ิตาม
นโยบายของภาครัฐในการยกเว้ นการเก็บค่าผ่านทางในช่วงเวลาดังกล่าว ด้ วยเหตุนี ร้ ายได้ ค่าผ่านทาง
ที่จดั เก็บได้ สาหรับเดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 จากทางพิเศษของ กทพ. จึงน้ อย
กว่าเดือนก่อนหน้ านีอ้ ย่างมีนัยสาคัญ กทพ. ยังต้ องสร้ างแนวกัน้ น ้าท่วม และติดตังปั
้ ๊ มน ้าโดยรอบ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองบริ เวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางที่ได้ รับผลกระทบ โดยเป็ นการดาเนินการ
เร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดเก็บค่าผ่าน
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ทางจากน ้าท่วม รัฐบาลได้ แสดงเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานในการป้องกันน ้าท่วม เพื่อ
พยายามป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ อทุ กภัยคล้ ายคลึ งกับเหตุการณ์อทุ กภัยที่เกิดขึ ้นในปี 2554 โดย
เจ้ าหน้ าที่รัฐได้ ประกาศโครงการต่าง ๆ อย่างเป็ นทางการ เช่น การก่อสร้ างทางน ้าหลาก (Floodway)
การซ่อมแซมประตูน ้าที่ได้ รับความเสียหายในช่วงเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา และการจัดซื ้อเครื่ องสูบน ้า
เพิ่มเติมเพื่อใช้ สบู น ้าในกรณี ที่เกิดเหตุอทุ กภัยในอนาคต และรัฐบาลยังได้ ประกาศอีกว่ารัฐบาลกาลัง
จัดทาแผนแม่บทการบริ หารจัดการน ้าท่วม อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่าโครงการ
เหล่านี ้จะได้ ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศอีกครัง้ หรื อจะ
มีการดาเนินโครงการดังกล่าวหรื อไม่ ทังนี
้ ้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ วา่ มาตรการป้องกันน ้าท่วมของ
รัฐบาลจะเพียงพอต่อการป้องกันบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่ต่าและส่วนอื่นในประเทศจากเหตุน ้าท่วมในอนาคต
หรื อไม่
6.4.8. การที่คาพิพากษาของศาลต่ างประเทศไม่ สามารถบังคับได้ ภายใต้ กฎหมายไทยอาจจากัด
ความสามารถของผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่จะเรียกร้ องค่ าเสียหายจากกองทุนหรือบริษัทจัดการ
ตามกฎหมายไทย คาพิพากษาของศาลต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการดาเนินคดีตามบทบัญญัติว่าด้ วย
ความรับผิดทางแพ่งของกฎหมายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ไม่สามารถนามาบังคับคดีในประเทศไทยได้
โดยตรง ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลอื่นซึ่งกระทาการแทนจะต้ องดาเนินคดีหรื อใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องใน
ประเทศไทยอีกครัง้ หนึ่ง ถึงแม้ ว่าคาพิพากษาของศาลต่างประเทศอาจใช้ เป็ นพยานหลักฐานใน
กระบวนพิจารณาทางศาลในประเทศไทยได้ แต่ศาลไทยมีอิสระที่จะตรวจสอบประเด็นใหม่ที่เกิดขึ ้นใน
คดี ดังนัน้ แม้ วา่ ผู้ลงทุนมีสทิ ธิดาเนินคดีตอ่ กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจได้ รับการเยียวยาและ
มีสทิ ธิเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ คา่ เสียหายที่จากัด อีกทังกระบวนพิ
้
จารณาในประเทศไทยอาจมีข้อจากัด โดย
ขึ ้นกับดุลยพินิจของศาลที่เกี่ยวข้ อง
6.4.9. กองทุนต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิ ดเผยข้ อมูลและข้ อกาหนดทางบัญชีท่ ีอาจแตกต่ างจาก
ในประเทศอื่น ๆ ในบางเรื่องที่สาคัญบางประการ
กองทุนต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการเปิ ดเผยข้ อมูลและข้ อกาหนดทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งแตกต่าง
จากที่ใช้ บงั คับในบางประเทศในบางเรื่ องที่สาคัญบางประการ กองทุนต้ องเผยแพร่ งบการเงินประจาปี
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และกองทุนได้ ตกลงที่จะจัดทางบการเงินรายไตรมาสที่ยงั
ไม่ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ระดับของข้ อมูลที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์ต้องเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ในประเทศไทยอาจต่ากว่าที่ต้องเปิ ดเผยโดยผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งเทียบเคียงกันได้ ในบางประเทศที่ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุนมีความคุ้นเคยอย่างมีนยั สาคัญ และอาจไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางสถิติและทางการเงิน
บางประเภทซึง่ โดยปกติต้องเปิ ดเผยโดยบริ ษัทในบางประเทศ ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถ
เข้ าถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในระดับและประเภทเดียวกับที่สามารถเข้ าถึงได้ ในประเทศอื่น และอาจไม่
สามารถทาการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นในประเทศอื่น ๆ ได้ ในทุกด้ าน นอกจากนี ้ การคุ้มครองผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายไทยอื่น ๆ และการบังคับ
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ใช้ หลักเกณฑ์ แ ละกฎระเบียบของตลาดหลัก ทรั พย์ และกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศไทย อาจไม่
ครอบคลุมเท่ากับในประเทศอื่น ๆ
6.4.10. งบการเงินของกองทุนจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ซึ่งแตกต่ างจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศในบางเรื่องที่สาคัญบางประการ
กองทุนต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดการรายงานทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากข้ อกาหนดการรายงานทางการเงินที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทในประเทศอื่นบาง
ประเทศ ซึง่ รวมถึงสหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักร ในบางเรื่ องที่สาคัญบางประการ งบการเงินของ
กองทุนจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ซึง่ แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศในบางเรื่ องที่สาคัญบางประการ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทุนจะ
สามารถระบุข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศในส่วนสาคัญได้ ทงหมดส
ั้
าหรับงบการเงินในอนาคตของกองทุน
6.5.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่ วยลงทุน
6.5.1. กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่ สามารถรั บรองต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ ว่ากองทุนจะสามารถจ่ าย
ผลตอบแทนสาหรับหน่ วยลงทุนได้ หรือสามารถรักษาระดับของผลตอบแทนให้ อยู่ท่ ีระดับใด
ระดับหนึ่งได้
รายได้ ที่โอนที่กองทุนจะได้ รับขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการซึง่ รวมถึงจานวนรายได้ ค่าผ่านทางจากทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หากรายได้ ที่โอนและสินทรัพย์อื่นที่กองทุนอาจได้ มา หรื อถือ
ครองไว้ ไม่สร้ างรายได้ ที่เ พียงพอ รายได้ กระแสเงิ นสดและความสามารถของกองทุนในการจ่า ย
ผลตอบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหน่ว ยลงทุน อาจได้ รับ ผลกระทบในทางลบได้ โปรดพิ จารณารายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.1.3 "หากกองทุนไม่สามารถได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สินหรื อสร้ างกระแสรายได้ แหล่ง
ใหม่ อาจถือเป็ นข้ อจากัดที่มีนยั สาคัญสาหรับการดาเนินงาน และอาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน ตลอดจนแนวโน้ มในอนาคตของกองทุน และ
อาจส่งผลให้ ต้องเลิกกองทุนเมื่อสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ หมดอายุลงหรื อมีการเลิกสัญญา"
เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนและ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หากกองทุนมีกาไรสะสม
เพียงพอจากทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานในปี ใด กองทุนต้ องจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนอย่างน้ อยในอัตราร้ อยละ 90 (หรื ออัตราร้ อยละใด ๆ ที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์อาจอนุญาตให้ ทา
ได้ ) ของกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วในปี ดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดหรื อ สภาพคล่องส่วนเกิ น
กองทุนอาจจ่ายผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสม (ถ้ ามี) หรื อกองทุนอาจทาการลดทุนได้
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากกองทุนมีผลขาดทุนสะสม กองทุนและบริ ษัท
จัดการไม่สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่ากองทุนจะสามารถจ่ายผลตอบแทนหรื อรักษาระดับ
การจ่ายผลตอบแทนไว้ ได้ ตามที่กาหนดในนโยบายการจ่ายผลตอบแทน อีกทังไม่
้ สามารถรับรองต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่าระดับการจ่ายผลตอบแทนจะเพิ่มสูงขึ ้น หรื อจะไม่ลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป
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หรื อว่ารายได้ ที่โอนจะเพิ่มขึ ้น หรื อว่าการลงทุนในอนาคตจะเพิ่มรายได้ ให้ แก่กองทุนเพื่อให้ ส ามารถ
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
6.5.2. ไม่ เคยมีตลาดสาหรับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนมาก่ อน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนและซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ จากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้) กับสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ การจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจะต้ องดาเนินการภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กองทุนและบริ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองว่าจะมีสภาพคล่องของการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาด
ใด ๆ สาหรับหน่วยลงทุน ความสามารถของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายหน่วยลงทุน หรื อราคาที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนสามารถขายได้ นอกจากนัน้ หน่วยลงทุนอาจมีการซื ้อขายในตลาดรองในราคาที่ต่ากว่า
ราคาเสนอขายครั ง้ นี ้ ซึ่งขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายอย่างรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิ จและการเงินของ
ประเทศไทยในขณะนัน้ ผลการดาเนินงานของกองทุน และสภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกัน
นอกจากนี ้ เนื่องจากตลาดสาหรับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยนันเป็
้ นตลาดใหม่ที่ยงั
อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ซึง่ อาจทาให้ การซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่มีสภาพคล่องและขาดอุปสงค์
โดยทัว่ ไปของผู้ลงทุน รวมทังอาจส่
้
งผลให้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนไม่สะท้ อนผลประกอบการที่แท้ จริ ง
ของกองทุน และทาให้ ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนโดยการเปรี ยบเทียบกับกองทุน
รวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น ๆ ทังในประเทศไทยหรื
้
อต่างประเทศได้ กองทุนและบริ ษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ว่าตลาดกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทยจะมีการ
พัฒนาเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสาหรับการซื ้อขายหน่วยลงทุน
6.5.3. ราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุนอาจผันผวนอย่ างมาก และผู้ถือหน่ วยลงทุ นอาจไม่ สามารถขาย
หน่ วยลงทุนได้ ในราคาเท่ ากับหรือมากกว่ าราคาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้อาจมีการซื ้อขายกันในราคาที่ต่า
กว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ นี ้อย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน
นันขึ
้ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ รวมถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
1.

มุมมองต่อศักยภาพในการดาเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมถึงอุตสาหกรรมทางที่มี
การจัดเก็บค่าผ่านทางในประเทศไทย

2.

ความแตกต่างระหว่างฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนที่เกิดขึ ้นจริ งกับที่มี
การคาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์
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3.

การออกบทวิเคราะห์หรื อคาแนะนาหลักทรัพย์ใหม่ของนักวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับ
บทวิเคราะห์หรื อคาแนะนาดังกล่าว

4.

การเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรื อตลาดโดยทัว่ ไป

5.

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

6.

ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่น ๆ รวมถึงหน่วย
ลงทุนอื่นที่ไม่อยูใ่ นอุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง

7.

สภาพคล่องของหน่วยลงทุน

8.

การขายหรื อเจตนาที่จะขายหน่วยลงทุนจานวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน

9.

ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของอุตสาหกรรมทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางในประเทศ
ไทยหรื อธุรกิจกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น

10.

พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ ซึง่ รวมถึงระบบภาษี ทังใน
้
กรณีทวั่ ไปและโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในประเทศไทย และ
การลงทุนในประเทศหรื อในต่างประเทศ

11.

ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

12.

คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ

13.

ความผันผวนของตลาดที่สงู ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่ม
สูงขึ ้น และ

14.

การที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนและการเติบโตของกองทุนให้
สาเร็ จได้

ปั จจัยทังหลายข้
้
างต้ นและปั จจัยอื่น อาจทาให้ ราคาตลาด และอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผันผวน
อย่างมาก หรื อทาให้ มีการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สงู กว่าหรื อต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีการเก็บเงิน กาไรบางส่วนเป็ นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งถึงแม้ จะทาให้ มลู ค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในกรณีที่ไม่มีการกันเงินกาไรไว้ เป็ น
เงินทุนสารอง ก็ยงั อาจไม่ได้ ทาให้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย การที่กองทุนและ/
หรื อบริ ษั ท จัด การไม่สามารถด าเนิ นการให้ เ ป็ นไปตามความคาดหวัง ของตลาดในด้ านก าไรและ
ผลตอบแทนในอนาคตอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจากัด
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หรื อทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี ้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมีความผัน
ผวน ผู้ถือหุ้นในบางครัง้ อาจดาเนินการฟ้ องร้ องบริ ษัทหรื อผู้ออกหลักทรัพย์ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุม่
(Class action) หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่ ดาเนินการฟ้ องร้ องกองทุน อาจทาให้ กองทุนต้ องมี
ค่าใช้ จ่ายจานวนมากในการแก้ ต่างคดี หรื อหากกองทุนแพ้ คดี กองทุนอาจต้ องจ่ายเงินค่าเสียหายใน
จานวนมาก และการฟ้ องร้ องคดีดงั กล่าวอาจหันเหความสนใจและเวลาของบริ ษัทจัดการจากธุรกิจของ
กองทุน
นอกจากนี ้ หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้ น กองทุนไม่สามารถรับรองได้
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังจ
้ านวน ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนหรื อมีการชาระบัญชี
กองทุนนัน้ มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
นอกจากนี ้ ตามกฎหมายภาษี ของประเทศไทยในปั จจุบนั กองทุนรวม ซึง่ รวมถึงกองทุน ไม่มีภาระภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล หากมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ซึ่งส่งผลทา
ให้ กองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษี เงินได้ กทพ. ไม่มีหน้ าที่ต้องชดใช้ เงินภาษี ดงั กล่าว
และภาระภาษี ดงั กล่าวอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเงินลงทุนในกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
อาจทาให้ ได้ รับผลตอบแทนจากกองทุนน้ อยลง และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษี เพิ่มขึ ้น
6.5.4. กองทุนอาจต้ องเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ บางอย่ าง หรือดาเนินการลดทุ นหากกองทุนไม่
สามารถได้ มาซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด
หลังจากวันที่จดทะเบียนกองทุน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เกิดขึ ้น อาจทาให้ บริ ษัท
จัดการต้ องเลิกกองทุน
1.

กองทุนไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ไม่ว่าจะเกิดจากการที่เงื่อนไขบังคับก่อน
ของสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ไม่เสร็ จสิ ้น หรื อไม่ได้ รับเงิ นทุนที่เพียงพอในการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

2.

จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน ก.ล.ต.

3.

เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนาเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทาให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ าน
บาทเมื่อคานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ของกองทุน

4.

เมื่อกองทุนจาหน่ายทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน และบริ ษัทจัดการไม่
สามารถดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมลู ค่ารวมกันไม่
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น้ อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
ภายในหนึง่ ปี นับจากวันที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และ
5.

เมื่อ ครบกาหนดอายุของกองทุน (หากมี ) หรื อสาเหตุข องการเลิกกองทุนอื่ นใดตามที่ได้
กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า

6.

กองทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการ
ลาออกจากการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริ ษัทจัดการ

7.

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน

8.

สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เลิกกองทุน หรื อเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
น

เมื่อมีการเลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินจองซื ้อหน่วยลงทุนคืนเต็มจานวน เนื่องจาก
กองทุน ต้ องดาเนินการชาระบัญชีซึ่งค่าใช้ จ่ายทังหลายในการจั
้
ดตังและจั
้
ดการกองทุนจะถูกหักก่อนที่
จะคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หากมีการเลิกกองทุน กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับคืน เงิน
ลงทุนของตนบางส่วนหรื อทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ในการเลิกกองทุนและเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
การจาหน่ายทรัพย์สนิ ของของกองทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า หากกองทุน
เพิ่ ม เงิ น ทุน จดทะเบี ย นเพื่ อ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเพิ่ ม เติ ม แล้ ว แต่ป รากฏ
เหตุขดั ข้ องในภายหลังอันทาให้ ไม่สามารถได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวได้ ดังนัน้
หากภายหลังจากที่การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้เสร็ จสิ ้นลง และกองทุนได้ ดาเนินการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนแล้ ว แต่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค รัง้ แรกภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการจะต้ อง
ดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน และในกรณีดงั กล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่จะต้ อง
ดาเนินการลดทุนอาจได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่เต็มจานวน เพราะเหตุที่กองทุนอาจเหลือ
เงินไม่เพียงพอเนื่องจากได้ ใช้ จ่ายเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปแล้ วในการจัดการกองทุน
ก่อนที่จะคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
6.5.5. การขายหน่ วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่ วยลงทุนจานวนมากที่ขายได้ อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่ อราคาซือ้ ขายของหน่ วยลงทุนได้
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการจัดตังและก
้
ากับการดาเนินงานของกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ครัง้ ที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2561ได้ ลงมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังถื อหน่วยลงทุนและจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน เพื่อ
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รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนของกระทรวงการคลัง ให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ10 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ณ เวลาใด ๆ จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่หน่วย
ลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
มูลค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ไม่อยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงห้ ามขายหน่วยลงทุนใน
ส่วนของหน่วยลงทุนที่ตนถือ
การขายหน่วยลงทุนในจานวนที่มีนยั สาคัญโดยกระทรวงการคลัง หรื อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) รายเดียวหรื อหลายราย หรื อหากมีการคาดการณ์วา่ จะมีการขายหน่วยลงทุน
ในจานวนที่มีนยั สาคัญเกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุน กองทุนและ
บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรื อการมีหน่วยลงทุนเพื่อการ
ขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนใน
จานวนมากในตลาดสาธารณะหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ หรื อหากมีการคาดการณ์ว่าจะมี
การขายเกิดขึ ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลัก ทรัพย์ได้
นอกจากนี ้ การขายดังกล่าวอาจทาให้ การเพิ่มทุนของกองทุนด้ วยการออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลา
และในราคาที่กองทุนเห็นสมควร ทาได้ ยากขึ ้น
6.5.6. กระทรวงการคลังซึ่งอาจมีผลประโยชน์ ท่ แี ตกต่ างไปจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายอื่น อาจสามารถ
ใช้ สิทธิในฐานะที่เป็ นผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายใหญ่
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการจัดตังและก
้
ากับการดาเนินงานของกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ครัง้ ที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2561ได้ ลงมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังถื อหน่วยลงทุนและจองซื ้อหน่วยลงทุ นส่วนเพิ่มทุนเพื่อ
รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนของกระทรวงการคลังให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ เวลาใด ๆ จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่หน่วย
ลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดย
มีมลู ค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี โดยหาก
กระทรวงการคลังมีความจาเป็ นต้ องลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนในจานวนที่สูงขึน้ กระทรวงการคลัง
สามารถเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป ดังนัน้ กระทรวงการคลังจะอยู่ในฐานะที่สามารถใช้
อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย ส าคัญ ในกรณี ที่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน นอกจากนี ้
ผลประโยชน์ของกระทรวงการคลังอาจแตกต่างและขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่น และกระทรวงการคลังมีอิสระที่จะออกเสียงตามส่วนได้ เสียที่ต นมี ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับการ
ได้ รับอนุมตั ิตามกฎหมาย
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6.5.7. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริษัทจัดการได้
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิ ด) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้ แก่บริ ษัทจัดการได้ ดังนัน้ กองทุนและบริ ษัท
จัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้ เท่ากับ
ราคาที่ได้ ซื ้อหน่วยลงทุนมา หรื อไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้ ดังนัน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงสามารถขายหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอื่นโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
6.5.8. บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรือโดย ก.ล.ต. เท่ านัน้
ตามโครงการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้ วยมติ ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
คะแนนเสียงส่วนมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ผู้
ถื อ หน่ว ยลงทุน ทุก รายสามารถออกเสียงในการลงมติถ อดถอนบริ ษั ท จัด การได้ อย่างไรก็ ต าม
กระทรวงการคลังซึง่ จะถือหน่วยลงทุนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด อาจมีอิทธิ พลอย่างมากในการลงมติถ อดถอนบริ ษั ทจัดการได้ ]
นอกจากนี ้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจถอดถอนบริ ษัทจัดการได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ (1) บริ ษัทจัดการไม่
จัดการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทาดังกล่าวอาจ
ทาให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการแก้ ไข
ให้ ถกู ต้ องตามคาสัง่ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ (2) บริ ษัทจัดการขาดคุณสมบัติการเป็ นบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม
6.5.9. ราคาตลาดของหน่ วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่ วยลงทุนที่ออกใหม่ ต่ ากว่ า
มูลค่ าหน่ วยลงทุนก่ อนการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ กองทุนอาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขาย
หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคา
เสนอขายที่ต่ากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนัน้ อาจส่งผลให้ ราคาตลาดของหน่วย
ลงทุนลดลง
6.5.10. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้ อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจต้ องเสียภาษีสาหรั บ
เงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุนโดยผู้มีเงินได้ จะต้ องแสดงรายได้ ดังกล่ าว เว้ นแต่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขบางประการและมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) ลง
วันที่ 9 ตุลาคม 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ออกตามความใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขบาง
ประการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดามีหน้ าที่แสดงเอกสารระบุตวั ตนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
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ลงทุนดังกล่าวได้ รับประโยชน์จากการยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจาก
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานดังกล่าว โดยสานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2559 และกองทุนได้ จดทะเบียนทรั พย์ สินเริ่ มแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2559 ดัง นัน้
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับประโยชน์จากการยกเว้ นภาษี
เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุนเป็ นระยะเวลา 8 ปี
บริ ษัทจัดการและกองทุนมีความตังใจที
้ ่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวนี ้เท่าที่จะสามารถดาเนินการ
ได้ อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษัทจัดการและกองทุนจะสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ นนั ้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดามีหน้ าที่ให้ ข้อมูลที่เป็ นการระบุตวั ตนแก่กองทุนด้ วย แม้ ว่าปั จจุบัน
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายไทยยังไม่กาหนดให้ ต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับเงิ นปั นผล หากว่า
บริ ษัทจัดการหรื อกองทุนไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี ้ หรื อหากว่าไม่มีการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้ อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยอาจต้ องเสียภาษี เงินได้ เต็มจานวนสาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากหน่วยลงทุนในลักษณะที่
เป็ นการแสดงรายได้ ดงั กล่าวเอง หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่แจ้ งรายได้ และชาระภาษี ตามกฎหมายไทย ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้ อาศัยอยู่ในประเทศไทยอาจได้ รับโทษทางแพ่งและทาง
อาญา
6.5.11. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจพิจารณาคาขอจด
ทะเบียนเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากบริ ษัทจัดการยื่นคาขอจดทะเบียนที่ถกู ต้ องครบถ้ วนให้ แก่
ตลาดหลักทรัพย์แล้ ว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว
หน่วยลงทุนจะเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทาการ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การตลาด
หลักทรัพย์จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยการทารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้
6.5.12. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนในการจองซือ้ หน่ วยลงทุนที่จะเสนอขายต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุ นเดิม
ตามสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนในอนาคตอาจมีจากัด
กองทุนไม่จาเป็ นต้ องให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนรายเดิมมีสิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ก่อนผู้
ลงทุนรายอื่น การอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายเดิมมีสิทธิในการจองซื ้อก่อนตามสัดส่วนขึ ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริ ษั ทจัดการตามมติข องผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดิม อีกทัง้ กฎหมายหลักทรั พย์ หรื อ
กฎระเบียบอื่นในบางประเทศอาจกาหนดห้ ามผู้ลงทุนบางประเภทในการเข้ าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะทาให้ สดั ส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนรายนัน้ ลดลง ทังนี
้ ้ กองทุนและบริ ษัทจัดการไม่มีหน้ าที่หรื อไม่
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คาดหมายว่าจะมีหน้ าที่ในการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในประเทศอื่นเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนต่างชาติสามารถ
จองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนออกใหม่ที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต
6.6.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ลงทุนต่ างชาติ
6.6.1. ตลาดหลักทรั พย์ มีขนาดค่ อนข้ างเล็ก และอาจทาให้ ราคาตลาดของหน่ วยลงทุนมีความผัน
ผวนกว่ าราคาหลักทรัพย์ ซ่ งึ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศอื่น
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ มี ข นาดที่ ค่ อ นข้ า งเล็ ก และอาจมี ค วามผัน ผวนมากกว่ า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ น
สหรัฐอเมริ กาและบางประเทศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีบริ ษัทที่จดทะเบียนและซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์จานวน 540 แห่ง และหลักทรัพย์ประเภททุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มี
มูลค่าตลาดโดยรวม 17,198,139.85 ล้ านบาท มูลค่าตลาดที่ค่อนข้ างเล็กและปริ มาณการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ อาจทาให้ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุน มีความผันผวนกว่าหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากการ
ขาดสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ การรัฐประหารในเดือนกันยายน 2559 และนโยบาย
ของรัฐบาลที่ออกภายหลังจากการรัฐประหาร (ซึง่ รวมถึงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้ อกาหนด
เงินสารองในอัตราร้ อยละ 30 สาหรับการไหลเข้ าของเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Inflows)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 และการยกเลิกในภายหลัง) ได้ สง่ ผลกระทบในทางลบต่อตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งถูกจัดว่ามีความผันผวนสูงขึ ้นนับตังแต่
้ ปี 2540 คุณลักษณะเหล่านี ้อาจจากัดความสามารถของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่จะขายหน่วยลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนด้ วย
6.6.2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐหรื อสกุล
เงินอื่น ๆ จะส่ งผลกระทบต่ อมูลค่ าในสกุลเงินต่ างประเทศที่เทียบเท่ าของหน่ วยลงทุนและ
ผลตอบแทน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินอื่น ๆ จะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าในสกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่ากับราคาในสกุลเงินบาทของหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ ความผัน
ผวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในสกุลเงินต่างประเทศเมื่อทา
การแปลงเงินปั นผลเงินสด หรื อเงินปั นผลอื่น ๆ ที่กองทุนจ่ายในสกุลเงินบาท และจานวนเงินในสกุล
เงินบาทที่ได้ รับจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
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7.1.1. ภาพรวม
กองทุนจะพิจารณาทาการก่อหนี ้ในอนาคตในจานวนที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่าข้ อกาหนดของเงินกู้ที่ได้ รับ
ข้ อเสนอเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน ในขณะเดียวกัน กองทุนเองก็มีนโยบายที่จะจัดโครงสร้ างทุนของ
กองทุนและบริ หารต้ นทุน ของเงิ นทุนให้ เหมาะสมเพื่อสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และให้ อยู่
ภายใต้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด ในการนี ้ กองทุนจึงอาจพิจารณา
จัดหาเงินทุนทังในรู
้ ปแบบหนี ้สินและทุน เพื่อการลงทุนของกองทุนในอนาคต รวมถึงเพื่อการลงทุน
และ/หรื อเพิ่มประสิทธิภาพ ทาการซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมที่กองทุน
อาจเข้ าลงทุน ในอนาคต (ในกรณี ที่ก องทุนเข้ า ลงทุน และตกลงเป็ นผู้รั บภาระในค่า ใช้ จ่ ายในการ
ซ่อมแซมหรื อปรับปรุงทรัพย์สนิ เป็ นของกองทุน
บริ ษัทจัดการอาจเข้ าทาธุรกรรมจัดหาเงินทุนในนามของกองทุนเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตามบริ ษัท
จัดการมีนโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่ งในฐานะทางการเงินของกองทุน โดยการรักษาโครงสร้ าง
เงินทุนและสัดส่วนหนี ้สินให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ทังนี
้ เ้ ป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์
7.1.2. หลักเกณฑ์ การกู้ยมื เงิน
กองทุนจะรั กษาอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรั พย์ กาหนด ซึ่ง ณ ปั จจุบัน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของกองทุนจะต้ องไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 (3:1) เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าว
มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
การคานวณอัตราหนี ้สินต่อทุนของกองทุน ให้ คานวณส่วนของหนี ้สินและส่วนของทุนของบริ ษัทย่อย
ตามหลักการจัดทางบการเงินรวม (Consolidated Basis) รวมในอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของกองทุน
ด้ วย โดยในกรณี ที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริ ษัทภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามคาว่า "ทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน" กองทุนจะจัดให้ มีกลไกในการกากับดูแลที่จะเป็ นผลให้ การกู้ยืมเงินหรื อการก่อ
ภาระผูกพันใด ๆ ของบริ ษัทดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย
หลักทรัพย์ เว้ นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงิ นซึ่งจะต้ องรักษาอัตราส่วน
หนี ้สินต่อทุนนัน้ จะนามาพิจารณาเฉพาะในส่วนของกองทุน โดยไม่นามาเป็ นข้ อจากัดในการกู้ยืมเงิน
ของบริ ษัทดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ให้ ก้ ยู ืมต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ภายใต้ บงั คับของกฎหมายหลักทรัพย์ทงที
ั ้ ่ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม บริ ษัท
จัดการอาจจัดหาเงินทุนเพื่อกองทุนโดยวิธีการกู้ยืมเงิน เฉพาะเพื่อการดาเนินการดังต่อไปนี ้เท่านัน้
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(ก)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ข)

การก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อพัฒนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ
ให้ เป็ นโครงการแล้ วเสร็ จ

(ค)

การปรับปรุงทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนให้ มีความเหมาะสมต่อการจัดหา
ผลประโยชน์

(ง)

การชาระหนี ้กู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันที่กองทุน หรื อที่กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
ได้ ก่อภาระหนี ้ไว้ เพื่อใช้ ในการดาเนินการ (ก) (ข) หรื อ (ค) ข้ างต้ น (กล่าวคือ การกู้ยืมเงินใหม่
เพื่อชาระหนี ้ (refinance)) และ

(จ)

กรณีอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมในลักษณะดังต่อไปนี ้ไม่ได้
(ก)

เป็ นการกู้ยืมเงินที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขในทานองเดียวกับข้ อกาหนดของหุ้นกู้ที่ให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้
เมื่อเลิกบริ ษัท (perpetual bond)

(ข)

เป็ นการกู้ยืมที่มีลกั ษณะอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้

(ค)

(1)

ให้ สทิ ธิกองทุนในการชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (callable) หรื อให้ สิทธิเจ้ าหนี ้ในการเรี ยก
ให้ กองทุนชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (puttable)

(2)

มีการกาหนดดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี ้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี ้ยอื่น

(3)

ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปั จจัยอ้ างอิงอื่น
เพิ่มเติม

มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์

ในการเข้ าทาธุรกรรมกู้ยืมเงิน บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีการจากัดความรับผิดของกองทุน
ตามสัญญาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

สัญญาสินเชื่อจะต้ องมีข้อตกลงที่แสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสัญญาสินเชื่อไม่เกินกว่า
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน

(ข)

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการต้ องไม่มีข้อกาหนดดังต่อไปนี ้
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(1)

ข้ อ ก าหนดที่ ก าหนดให้ กองทุน มี สิ ท ธิ เ รี ย กให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น คื น เงิ น ทุน หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้ รับไว้ แล้ วโดยชอบคืนให้ แก่กองทุน ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด หรื อ

(2)

ข้ อกาหนดที่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
ภายใต้ สญ
ั ญาที่ทาขึ ้นระหว่างกองทุนกับบุคคลภายนอก

บริ ษัทจัดการอาจนาทรั พย์ สินของกองทุนไปเป็ นหลักประกันการชาระหนีข้ องกองทุนตามสัญญา
สินเชื่อหรื อเอกสารการจัดหาเงินทุนได้
7.1.3. การหักค่ าใช้ จ่ายและการกันสารองเพื่อชาระหนี ข้ องกองทุน ตามสัญญาสินเชื่อ
ในกรณีที่กองทุนเข้ าทาสัญญาสินเชื่อ ในอนาคต กองทุนจะทาการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับ สินเชื่อนัน้ ๆ
ที่ได้ จ่ายในปี ที่เกี่ยวข้ องออกจากรายได้ ของกองทุนในการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผล นอกจากนี ้ กองทุนจะทาการกันสารองตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา
สินเชื่อ และกันสารองเงินในจานวนที่เพียงพอสาหรับการชาระสินเชื่อดังกล่าวก่อนที่จะมีการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
7.2.

นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
การจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถกระทาได้ เป็ นครัง้ คราวในรู ปของเงินปั นผลและเงินคื นเงินลงทุนจาก
การลดทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และตามที่กระทาได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์
7.2.1. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอ
(ก)

เพื่อปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม
เพียงพอในปี นัน้ ๆ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ ว ในแต่ละ
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว (หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ ้น
รอบระยะเวลาบัญชี ที่มีการจ่ายเงิ นปั นผลนัน้ แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ไม่
สามารถจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณี ดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์
“กาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ ว ” หมายถึงกาไรสุทธิ ของกองทุนที่ทาการปรับปรุ งด้ วยรายการ
ดังต่อไปนี ้
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(1)

การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุน รวมทัง้ การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายการอื่น ตาม
แนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุน

(2)

การหัก ด้ ว ยเงิ น สารองที่ กัน ไว้ เ พื่ อ ซ่อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการ
กองทุนและหนังสือชี ช้ วน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า

(3)

การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมตามนโยบายการกู้ยืม
เงินที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในหัวข้ อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิ น" หรื อที่บริ ษัท
จัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า

(4)

การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประเภทที่
ให้ สทิ ธิในการได้ รับประโยชน์ ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก (ถ้ ามี)

ในกรณีที่กองทุนมีคา่ ใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้ จ่ายทยอยตัดจ่ายหรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้น (Unrealized Loss) เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะกันสารองตามรายการตามข้ อ (2) (3)
และ (4) ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของจานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (2) และ (3)
ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(ข)

ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกาไร
สะสมได้

(ค)

ในกรณีที่ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการคานวณกาไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการ
จะไม่จ่ายเงินปั นผล

ในกรณีที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึง่ กฎหมายหลักทรัพย์หรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุน ในอนาคต บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้ ในกรณีดงั กล่าว ถือ
ว่าบริ ษัทจัดการดาเนินการโดยได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
จัดการกองทุน
7.2.2. เงื่อนไขของการจ่ ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี บัญชี หากเงินปั นผลที่จะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีนนมี
ั ้ มลู ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ไม่จ่ายเงินปั นผลระหว่างปี บัญชีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ และให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผล
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พร้ อมกันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุไว้ โดยกองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อ
รวมแล้ วในแต่ละรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
7.2.3. วิธีการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วันนับแต่สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
หรื อรอบการจ่ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนับแต่
วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ หากในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั น
ผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
และอัตราเงินปั นผลที่จะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี ้
(ก)

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

(ข)

ปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ

(ค)

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
เท่านันที
้ ่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดไม่ใช้ สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจาก
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7.2.4. ข้ อจากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดเรื่ องข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุน รายใด หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนนันหรื
้ อผู้ลงทุนต่างด้ าวนัน้ เฉพาะหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่กาหนด เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
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ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวซึ่งถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ จะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนด
นัน้ ทังนี
้ ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
้
บทราบ
และยินยอมให้ ดาเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดาเนินการยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้
เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน เงินปั นผลส่วนดังกล่าวจะถูกแยกออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุน และไม่นามา
รวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน เว้ นแต่หรื อจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน
ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกัน หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวที่ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน" บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกลุม่ บุคคลเดียวกันในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่
เกินกว่าอัตราที่กาหนดนันให้
้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย
ทังนี
้ ้ กรุณาพิจารณาข้ อจากัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินปั นผลตามที่ได้ กาหนด
ไว้ ในหัวข้ อ 7.4.8 “ผลของกรณีอตั ราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนด - 2 ผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจานวนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ กรณีที่ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง
ประกาศ สัง่ การ หรื อเห็นชอบเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
7.2.5. การคืนเงินลงทุน
นอกเหนือจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะมีสิทธิได้ รับเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกิน กว่าที่กองทุนมี
ความจาเป็ นต้ องใช้ และกองทุนลดทุนจดทะเบียน แต่ทงนี
ั ้ ้ จะไม่มีการลดส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน
หรื อคืนเงินลงทุนในส่วนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบตั ิตามหัวข้ อ 7.6
“การลดเงินทุนจดทะเบียน”
7.3.

การออกหน่ วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
7.3.1. การออกหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (scripless)โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้ อง
ขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคาขอออกใบหน่วยลงทุน
ตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่งต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

วิธีการที่นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการกาหนด ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นาย
ทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั และมีข้อมูลที่
จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้
อ้ างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื ้อแต่ละรายที่ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วย
ลงทุน เมื่อผู้จองซื ้อได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
นายทะเบียนจะดาเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (ซึ่งได้ เปิ ดไว้ ก่อน
แล้ วกับนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์) หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของผู้จองซื ้อ (ซึ่งได้ เปิ ดไว้ ก่อนแล้ วกับผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ (Custodian)) หรื อฝากไว้ กบั นายทะเบียน (โดยฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ) ตามที่ระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุน
7.3.2. ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมื่อเสร็ จสิ ้นการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน นี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรั พย์ เพื่อขอจด
ทะเบียนหน่วยลงทุน ทังหมดของกองทุ
้
นทังที
้ ่เป็ นหน่วยลงทุนที่กระทรวงการคลังถืออยู่ตามจานวน
เงิ นทุนเริ่ มแรกของกองทุนจานวน 1,000 ล้ านบาท และหน่วยลงทุน ส่วนเพิ่มทุน เป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหน่วยลงทุน ในการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุนดังกล่าว เมื่อหน่วยลงทุนได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว ผู้ลงทุน
อาจซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อบังคับ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนด หลักเกณฑ์ ข้ อบังคับ และวิธีการเช่นว่านี ้ปรับใช้ กับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนครัง้ อื่น ๆ ซึ่งบริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนต่อ ตลาด
หลักทรัพย์เพื่อให้ ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหน่วยลงทุน ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30
วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหน่วยลงทุนในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
หน่วยลงทุนและกองทุนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.

ชาระเต็มมูลค่าแล้ วทังหมด
้

2.

ระบุชื่อผู้ถือ

3.

ไม่มีข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเว้ นข้ อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ต้ องระบุ
ข้ อจากัดนันไว้
้ ในโครงการจัดการกองทุน)

4.

เป็ นกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิโครงการจัดการกองทุนรวมจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว

5.

มีผ้ จู ดั การกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
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6.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละประเภท (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้ อนี ้หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มิใช่บคุ คลต่อไปนี ้
1.

ผู้มีอานาจควบคุม ซึ่งหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกาณ์มีอิทธิพลต่อ
การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างมี
นัยสาคัญ ไม่ว่าอิทธิ พลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับมอบ
อานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือบุคคลที่เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อ
หนึง่ ดังนี ้
(ก)

บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 25 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
น

(ข)

บุคคลที่ตามพฤติการณ์ สามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุนได้

(ค)

บุคคลที่ต ามพฤติก ารณ์ สามารถควบคุมผู้ซึ่ง รั บผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
ผู้บริ หารการจัดการหรื อการดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ า
ลงทุน ให้ ปฏิ บัติตามคาสัง่ ของตนในการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการ
ดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ง)

บุคคลที่ตามพฤติการณ์ มีการดาเนินงานในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อมีความ
รับผิดชอบในการดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเยี่ยงผู้บริ หาร รวมทัง้
บุค คลที่ มี ต าแหน่ ง ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกับ บุ ค คลดัง กล่า วของกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานนัน้

2.

บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การกองทุน และกทพ. ที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบใน
การกาหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ปฏิบตั ิ
ตามค าสั่ง ของตนในการก าหนดนโยบาย การจัด การ หรื อ การด าเนิ น งานของกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

3.

กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซึ่ง
ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกรายของบุคคลตามข้ อ 1 นี ้
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ ได้ แก่ บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร หรื อญาติ
สนิทอื่น
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4.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียน ยกเว้ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนนันเป็
้ นบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญ หรื อโครงการลงทุนที่ได้ รับ
อนุมตั ิตามกฎหมาย

บริ ษัทจัดการมีแผนที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับหน่วยลงทุนของกองทุนทังที
้ ่
เป็ นหน่วยลงทุนที่ได้ เสนอขายให้ แก่กระทรวงการคลังสาหรับจานวนเงินทุนเริ่ มแรกของกองทุนจานวน
1,000 ล้ านบาท และหน่วยลงทุนที่ได้ เสนอขายในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหน่วยลงทุนในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน อนึ่ง
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการคาดว่า ตลาดหลักทรั พย์ จ ะสัง่ รั บ หน่วยลงทุน ในส่ว นเพิ่มทุน เป็ นหลักทรั พย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการชาระค่าหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว แต่
ตลาดหลักทรัพย์ มีสิทธิ พิจารณาคาขอจดทะเบียนให้ เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้ รับเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้ องครบถ้ วนจากบริ ษัทจัดการแล้ ว โดยหน่วยลงทุนสามารถเริ่ มทาการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน
เว้ นแต่ ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์จะกาหนดวันเริ่ มทาการซื ้อขายเป็ นประการอื่น เนื่องจากมีเหตุจาเป็ น
อันเป็ นผลให้ ไม่สมควรทาการซื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนันในตลาดหลั
้
กทรัพย์ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว
ดังนัน้ หน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วจะยังไม่สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ ได้ จนกว่าตลาด
หลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ซื ้อและผู้ขาย
อาจตกลงซื ้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทังนี
้ ้ บนสมมติฐานว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุน
ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนที่จาหน่ายในการเสนอ
ขายจะทาการซือ้ ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้ องกระทาตามข้ อกาหนดใน
หัวข้ อ 7.4.5 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน”
7.4.

การเสนอขาย การจัดสรร การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
7.4.1. ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน
หน่ว ยลงทุนของกองทุน จะมี ป ระเภทเดี ย ว โดยจะเสนอขายส่วนเพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป
กระทรวงการคลัง ภาครัฐ และ/หรื อรัฐวิสาหกิจตามประเภทของผู้จองซื ้อ ซึง่ ได้ แก่ ผู้จองซื ้อทัว่ ไป ผู้จอง
ซื ้อพิเศษ และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้จองซือ้ ทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนแบบผู้จองซื ้อ
พิเศษ หรื อแบบผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
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ผู้จองซือ้ พิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ และ/หรื อลักษณะอื่นใดตามที่ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน แล้ วแต่กรณีจะได้ ประกาศ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
(ก)

ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บางประเภท
ดังต่อไปนี ้
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(4)

บริ ษัทเงินทุน

(5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(7)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(8)

บริ ษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(11)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

(12)

กองทุนประกันสังคม

(13)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(14)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(15)

ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า

(16)

ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื อ้ ขายสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ า

(17)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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(18)

ตลาดหลักทรัพย์

(19)

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

(ข)

กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรื อ (ค) ถึง (ญ)

(ค)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(ง)

สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์

(จ)

สหกรณ์ออมทรัพย์หรื อชุมนุมสหกรณ์

(ฉ)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก

(ช)

โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme) ที่จัดตังขึ
้ น้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป

(ซ)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ลงทุนสถาบันตาม (ก) แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุน
รวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า และผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขาย
สินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(2)

ผู้ลงทุนตาม (ค)

(3)

กองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) หรื อ (2)

(ฌ)

นิติบคุ คลซึง่ มีผ้ ลู งทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทังหมด
้

(ญ)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต.กาหนด

ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
และลักษณะตามที่ประกาศ ทน. 45/2561 กาหนด
(ก)

เป็ นผู้ลงทุนสถาบันดังต่อไปนี ้
(1)

ธนาคารพาณิชย์
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(2)

บริ ษัทเงินทุน

(3)

บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล
หรื อเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(4)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(5)

บริ ษัทประกันภัย

(6)

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลอื่น
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(7)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(8)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

(11)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(12)

กองทุนรวม

(13)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

(ข)

ไม่เป็ นผู้ที่จะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนในฐานะผู้จองซื ้อพิเศษตามที่กาหนดในประกาศ
ทน. 1/2554

(ค)

ไม่เ ป็ นผู้จ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน กับ บุค คล
ดังกล่าว

7.4.2. การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องเริ่ มเสนอขายส่วนเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.ให้ เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
เป็ นครัง้ แรก มิเช่นนันการอนุ
้
มตั ิการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนของสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นอันสิ ้นสุดลง
บริ ษั ท จั ด การและผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น จะด าเนิ น การเสนอขาย ส่ ว นเพิ่ ม ทุ น
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
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หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น และ/หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจมีปัญหาอุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ หรื อ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัทจัดการและผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ้อและการจัดสรร
หน่วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรื อจานวนหรื อรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ลงทุนหรื อผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ รวมทังในการยกเลิ
้
กการ
เสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนหรื อผู้จองซื ้อส่วนใดหรื อทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นในส่วนของการเสนอ
ขายในประเทศหรื อต่างประเทศโดยเป็ นไปตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อทราบ
ล่วงหน้ า
สาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ อื่น ๆ ของกองทุน (หากมี) บริ ษัทจัดการจะต้ องทาการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริ ษัทจัดการจะได้
กาหนดสาหรับการเสนอขายครัง้ นัน้ ๆ
ตารางกาหนดการเกี่ยวกับการเสนอขายส่ วนเพิ่มทุน
สานักงาน ก.ล.ต. เริ่ มนับระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมและร่ างหนังสือชี ช้ วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครั ง้ หลังสุดต่อผู้ ลงทุนผ่านระบบการรับส่ง
ข้ อมูลตามที่ก าหนดไว้ บนเว็บไซต์ ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ เริ่ มนับระยะเวลาดัง กล่าวในวัน ที่
28 กันยายน 2561 และจะครบ 14 วันในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทังนี
้ ้ คาขออนุมตั ิเพิ่มทุนและร่ าง
หนังสือชี ้ชวนฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุดยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. หากได้ รับ
อนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. คาดว่าจะเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนแก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทันที
ตัง้ แต่วัน ที่ 12 ตุลาคม 2561 และคาดว่าจะให้ ผ้ ูจ องซื อ้ ทั่ว ไปสามารถจองซื อ้ หน่วยลงทุนได้ เ ป็ น
ระยะเวลา 8 วัน (รวมวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ระยะเวลาในการขอหนังสือชี ้ชวน และใบ
จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น (ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้
ทัว่ ไป)

ภายใน [•] ระหว่างวันและเวลาทาการของสานักงาน
ใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานใหญ่
และสาขาของผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหน่ว ยลงทุน
หรื อสานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหน่ ว ยลงทุ น (ยกเว้ นสาขาไมโครของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน) จนถึง เวลา [•] ของ
วันที่ [•]

ระยะเวลาในการขอหนังสือชี ้ชวน และใบ
จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น (ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้
พิ เ ศษและรวมถึ ง กระทรวงการคลัง ) ผู้

ตั ง้ แต่ วั น ที่ [•] ระหว่ า งวั น และเวลาท าการของ
สานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานใหญ่
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง เวลา
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ล ง ทุ น ห ลั ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง
(Cornerstone Investor) และผู้จองซือ้
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ)

[•] ของวันที่ [•]

ระยะเวลาการจองซื อ้ ส าหรั บ ผู้จ องซื อ้
ทัว่ ไป

ตัง้ แต่วัน ที่ [•] ในวัน และเวลาท าการของสานัก งาน
ใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานใหญ่
และสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ นสาขาไมโครของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน) จนถึงเวลา [•] ของวันที่ [•]

ระยะเวลาจองซื ้อสาหรับกระทรวงการคลัง

ในวัน ที่ [•] ในเวลาท าการของสานัก งานใหญ่ ข อง
บริ ษัทจัดการ และในวันที่ [•] ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ของสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา [•] น.

ระยะเวลาจองซื อ้ ส าหรั บผู้ จองซื อ้ พิ เศษ
(ยกเว้ นกระทรวงการคลัง)

ในวัน ที่ [•] ในเวลาท าการของสานัก งานใหญ่ ข อง
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และในวันที่ [•]
ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานใหญ่ของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา [•] น.

ระยะเวลาจองซื ้อสาหรับผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ

ในวัน ที่ [•] ในเวลาท าการของส านัก งานใหญ่ ข อง
บริ ษัทจัดการ และในวันที่ [•] ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ของสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา [•] น.

ระยะเวลาจองซื ้อสาหรับผู้ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)

ในวัน ที่ [•] ในเวลาท าการของส านัก งานใหญ่ ข อง
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และในวันที่ [•]
ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานใหญ่ของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา [•] น.

วัน ประกาศก าหนดจ านวนหน่ว ยลงทุน
เสนอขายสุดท้ าย

[•]

วัน ประกาศผลการจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป

ภายในวันที่ [•] จนถึง [•]

วัน ที่ ค าดว่ า หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน จะ
เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์

[•]
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วันและเวลาตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น เป็ นเพียงการคาดการณ์ ของบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ วันและเวลา
ดังกล่าวจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยบริ ษัทจัดการร่วมกับผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จะ
ดาเนินการประกาศให้ ทราบโดยเร็ วหากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรื อเวลาที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น โดยจะ
ประกาศผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ [Call Center] ของบริ ษัทจัดการ
เว็บไซต์ [TFFIF] และเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน (เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ )
1.

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยลงทุนส่ วนเพิ่มทุน

(ก)

ผู้จองซือ้ ทั่วไป
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วน และใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วน
เพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป ได้ ที่สานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ หรื อ
สานักงานใหญ่และสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อสานักงาน
ใหญ่ แ ละสาขาของผู้ส นับ สนุน การขายหน่ ว ยลงทุน (ยกเว้ น สาขาไมโครของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน) ตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน ภายในวันที่
[•] ในวันและเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน จนถึงเวลา [•] ของวันที่ [•]
นอกจากนัน้ ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี ้ชวน และใบ
จองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
[KTAM] / [MFC] ตังแต่
้ วนั ที่ [•] (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบความมีตวั ตนของ
ลูกค้ า (KYC/CDD) และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (Suitability Test) ซึ่ง
สามารถขอรับได้ จากสานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ หรื อ สานักงาน
ใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อสานักงานใหญ่และ
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน)

(ข)

ผู้จองซือ้ พิเศษ (รวมถึงกระทรวงการคลัง) ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) และผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ผู้ จองซื อ้ พิ เ ศษ (รวมถึ ง กระทรวงการคลัง ) ผู้ ลงทุ น หลัก โดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ สามารถ
ติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวน และใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ได้ ที่สานักงานใหญ่ของบริษัท
จัดการ หรื อสานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันที่
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[•] ในวันและเวลาทาการของสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานใหญ่
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา [•] ของวันที่ [•]
2.

วันเวลาทาการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ก)

ผู้จองซือ้ ทั่วไป
ตังแต่
้ วนั ที่ [•] ในวันและเวลาทาการของสานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ
หรื อ ส านัก งานใหญ่ แ ละสาขาของผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหน่ ว ยลงทุน หรื อ
สานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา [•] ของ
วันที่ [•]

(ข)

ผู้ จองซื ้อ พิ เ ศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลั ง ) และผู้ ลงทุ น หลั ก โดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
ในวันที่ [•] ในเวลาทาการของสานักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน และในวันที่ [•] ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา [•] น.

(ค)

กระทรวงการคลัง
ในวันที่ [•] ในเวลาทาการของสานักงานใหญ่ ของบริ ษัทจัดการ และในวันที่ [•]
ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา [•] น.

(ง)

ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ในวันที่ [•] ในเวลาทาการของสานักงานใหญ่ ของบริ ษัทจัดการ และในวันที่ [•]
ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการจนถึงเวลา [•] น.

3.

การกาหนดจานวนหน่ วยลงทุนเสนอขายสุดท้ าย
สาหรับจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ าย บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ จะกาหนดโดยวิธีการทา Bookbuilding
ซึง่ เป็ นวิธีการสารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบั นในแต่ละช่วง
จานวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื ้องต้ น โดยเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบันแจ้ งจานวนหน่วย
ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อมายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ โดยจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่
มีนกั ลงทุนสถาบันเสนอความต้ องการซือ้ เข้ ามา และทาให้ กองทุนได้ รับเงินตามจานวนที่
กาหนดว่าต้ องใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
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และยังมีความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทาให้ ราคาหน่วย
ลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทังนี
้ ้ จานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นจานวน
หน่วยลงทุนที่อยูใ่ นช่วงจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื ้องต้ นซึง่ เป็ นช่วงจานวนหน่วยลงทุนที่
ใช้ ในการทา Bookbuilding คือ [•] - [•] (“ช่ วงจานวนหน่ วยลงทุนเสนอขายเบือ้ งต้ น")
บริ ษัทจัดการ ร่ วมกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่ วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนจะดาเนินการประกาศจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายโดยเร็ วภายหลังการกาหนด
จานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายแล้ วเสร็ จ และมีการลงนามในเอกสารระบุจานวนหน่วย
ลงทุนเสนอขายสุดท้ ายซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่ง ของสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการการจัด จาหน่ายแล ะ
รับประกันการจาหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) และสัญญาซื ้อหน่วยลงทุน
ในต่างประเทศ (International Purchase Agreement) แล้ วเสร็ จ โดยคาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการประกาศจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายดังกล่าวภายในวันที่ [•] ผ่านสื่อ
สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุ สือ่ โทรทัศน์ สานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และ
สาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ นสาขาไมโครของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน) รวมทังผ่
้ าน
ทาง Call Center ของบริ ษัทจัดการ เว็บไซต์ [TFFIF] และเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การ
การจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน และผู้ส นับ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น (เท่ า ที่ จ ะสามารถ
ดาเนินการได้ ) ตามรายละเอียดดังนี ้
เว็บไซต์
บริ ษัทจัดการ

www.mfcfund.com

หมายเลขโทรศัพท์ /
Call Center
02-649-2000

[TFFIF]

[•]

[•]

ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน

[•]

[•]

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถกาหนดจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายได้ หรื อใน
กรณีที่สามารถกาหนดจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายได้ แต่ในขณะที่ยงั มิได้ มีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน และบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อ
หน่ว ยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่า งประเทศ ใช้ สิท ธิ ย กเลิก การจัด จ าหน่ า ยหน่ว ยลงทุน หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) และ/หรื อ
สัญญาซื ้อหน่วยลงทุนในต่างประเทศ (International Purchase Agreement) บริ ษัทจัดการ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial
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Purchasers) อาจจะดาเนินการยุติการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 7.4.2
ข้ อ 9. “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน"
4.

ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้จ องซื อ้ ทุก ราย (รวมถึง ผู้จ องซื อ้ ทั่วไป ผู้จ องซื อ้ พิ เศษ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) กระทรวงการคลัง และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ )
จะต้ องชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.0 บาทต่อหน่วย

5.

สัดส่ วนการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเป็ นการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนในประเทศผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.7.7
ข้ อ 1. “ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (Domestic Bookrunner)” และจะเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
ตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.7.7. ข้ อ 2. “ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial
Purchasers)” โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามสัดส่วนเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อทัว่ ไป

1,845,000,000 - 2,056,000,000

 ผู้จองซื ้อพิเศษ (ยกเว้ น
กระทรวงการคลัง)

615,000,000 - 686,000,000

 กระทรวงการคลัง

310,000,000

 ผู้ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor)

ไม่เกิน 1,230,000,000 - 1,371,000,000 หน่วย

- 357,000,000

หน่วย

หน่วย

หน่วย

*หมายเหตุ
ในเบื ้องต้น สัดส่วนของหน่วยลงทุนที ่จะเสนอขายและจัดสรรให้แก่ ผู้
ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) จะไม่ เกิ นร้ อยละ 30 ของจานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดหลังการเพิ่ มทุน
ทังนี
้ ้ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนข้ างต้ นเป็ นสัดส่วนเบื ้องต้ น บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่ว ยลงทุน และผู้ซือ้ หน่ว ยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ า งประเทศ ขอสงวนสิทธิ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
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รวมทังอาจพิ
้
จารณาเพิ่มหรื อลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้
จองซื ้อพิเศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลัง) (Claw back / Claw forward) ได้ หรื อเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็ น
ต้ น เพื่อให้ การเสนอขายครัง้ แรกประสบความสาเร็ จสูงสุด ทังนี
้ ้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี การเพิ่มหรื อลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป
และผู้จองซื ้อพิเศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลัง) (Claw back / Claw forward) จะไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 15 - 20 ของจานวนหน่วยลงทุนส่วนที่เสนอขายในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นจะอยู่ภายใต้ ข้อจากัดการจัดสรร
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4.3 ข้ อ 2. “ข้ อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน”
6.

วิธีการจองซือ้ หน่ วยลงทุน
(ก)

ผู้จองซือ้ ทั่วไป
เว้ นแต่จะได้ รับแจ้ งการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นจากบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน แต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทา
การจองซื ้อ ผู้จองซื ้อทัว่ ไปจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้จองซื ้อแต่ละรายสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่สานักงานใหญ่และ
สาขาของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ นสาขาไมโครของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน)
ได้ ตามวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 2. “วันเวลาทาการเสนอขาย
หน่วยลงทุน" โดยจะต้ องจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจานวนขันต
้ ่า 1,000
หน่วย และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หน่วย โดยไม่จากัดจานวน
หน่วยลงทุนที่จะจองซื ้อต่อ 1 ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้
จองซือ้ ทั่วไป (ทัง้ นี ้ หากผู้จ องซื อ้ ทาการจองซื อ้ มากกว่าหนึ่งรายการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาจานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อตามใบจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันและทาการจัดสรร รวมถึงไม่สามารถใช้ ชื่อ
ร่วมในการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ )

(2)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่
จองซือ้ ให้ แก่ บริ ษั ทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่ว ยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชาระที่ราคา 10 บาท ต่อ
หน่วย และจะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
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หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ไม่ได้ พร้ อมทัง้ กรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อ
ทัว่ ไปให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน และแนบเอกสารประกอบตามที่
บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ ูจองซือ้ ทาการจองซือ้ กาหนดหรื อแจ้ งให้
ทราบ
(3)

ผู้จองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า
(KYC/CDD) และได้ รับการประเมินความเสี่ย งที่ยอมรับได้ (Suitability
Test) ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซือ้
กาหนด

(4)

ผู้จองซื อ้ สามารถจองซือ้ หน่ว ยลงทุน ผ่า นระบบออนไลน์ ต ามวิ ธีก ารที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนดได้ (เฉพาะรายที่
เปิ ดรับจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์) ทังนี
้ ้ [•]

(5)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูแนะนาการลงทุน
หรื อ Investment Consultant (IC) โดยยืนยันการจองซื ้อผ่านระบบ
โทรศัพท์บนั ทึกเทปตามวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่
ละรายกาหนด (เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
บันทึกเทป) ทังนี
้ ้ [•]

ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
อย่างชัดเจน กรณีที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์ กันหรื อไม่ชัดเจน หรื อไม่ได้ ระบุรหัส
สมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
อย่างใดอย่างหนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการ[ออกเป็ นใบหน่วย
ลงทุนแทนและจัดส่งใบหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื อ้ หน่วยลงทุน ส่วนเพิ่ มทุน สาหรั บผู้จ องซือ้ ทั่วไปทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย น
ภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะทาให้ ผ้ ู
จองซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ทนั วันแรกที่หน่วยลงทุนเข้ าซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์]
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(ข)

ผู้ จองซื ้อ พิ เ ศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลั ง ) และผู้ ลงทุ น หลั ก โดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
ในการจองซือ้ หน่วยลงทุนของผู้จองซือ้ พิเศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลัง ) และผู้
ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ให้ ผ้ จู องซื ้อจองซื ้อหน่วย
ลงทุนผ่า นผู้จัดการการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนาส่งใบจองซือ้ หน่ว ย
ลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อประเภทนันๆ
้ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดง
ความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วย
ลงทุน (ตามที่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะกาหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ)
ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดย
ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อที่ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีการกาหนดต่อไป

(ค)

กระทรวงการคลัง
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกระทรวงการคลัง ให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วย
ลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ โดยต้ องนาส่งใบจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
ที่กระทรวงการคลังได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดหรื อ
แจ้ งให้ ท ราบ) ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จั ด การเพื่ อ เป็ นเอกสารประกอบการจองซื อ้ โดย
กระทรวงการคลัง จะต้ อ งช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ ที่ ร าคาจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทจัดการจะได้ มีการกาหนดต่อไป

(ง)

ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ในการจองซือ้ หน่วยลงทุน ของผู้ซือ้ หน่วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่างประเทศ ให้ ผ้ ูซื อ้
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ โดยต้ อง
นาส่งใบจองซือ้ หน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษที่ผ้ ซู ือ้ หน่วยลงทุนเบือ้ งต้ นใน
ต่างประเทศ ได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน และ
เอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดหรื อแจ้ ง
ให้ ทราบ) ให้ แก่บริ ษัทจัดการเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อที่ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทจัดการจะได้ มีการกาหนดต่อไป
ทังนี
้ ้ สาหรับผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระใน
เรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนเอง (หากมี)
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การรับชาระราคาและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจานวนเงินที่จองซือ้ ในวันที่จองซื ้อ โดยจะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้
ในการเสนอขายครั ง้ แรก การรั บ ช าระและการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จองซือ้ ทั่วไป
[•]

(ข)

ผู้ จองซื ้อ พิ เ ศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลั ง ) และผู้ ลงทุ น หลั ก โดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยยื่น
ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ ที่กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบ
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะกาหนด
หรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวัน
เวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 2. “วันเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน" และ
ชาระค่าจองซื ้อในราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดหรื อ
แจ้ งโดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน

(ค)

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังจะต้ องจองซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการโดยยื่นใบจองซือ้
หน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ ที่กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการจอง
ซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดหรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่ของ
บริ ษัทจัดการ ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 2. “วันเวลาทาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน" และชาระค่าจองซื ้อในราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการ และ
ระยะเวลาที่กาหนดหรื อแจ้ งโดยบริ ษัทจัดการ

(ง)

ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ผู้ซื อ้ หน่วยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่างประเทศจะต้ องจองซื อ้ หน่วยลงทุน ผ่า นบริ ษั ท
จัดการโดยยื่นใบจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ ที่กรอกครบถ้ วนและ
เอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดหรื อแจ้ ง
ให้ ทราบ) ณ สถานที่ของบริ ษัทจัดการ ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 2.
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“วันเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน" และชาระค่าจองซื ้อในราคาจองซื ้อหน่วย
ลงทุน ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดหรื อแจ้ งโดยบริ ษัทจัดการ
8.

ข้ อสงวนสิทธิ
(ก)

ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หรื อเมื่อสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรกแต่ยัง มิ ไ ด้ มี ก ารจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน หากเกิ ด
เหตุการณ์ดงั ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าสุดท้ ายของหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 3. “การกาหนดจานวน
หน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ าย” บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนได้ และบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติ
การเสนอขายหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ยตุ ิการเสนอขายหน่วยลงทุน
นัน้ และให้ ก ารอนุมัติ ใ ห้ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุน นัน้ สิน้ สุด ลงในวัน ที่ ร ายงานให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน ตามความในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการจะคืน
หรื อดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกราย ตามรายละเอียดใน
หัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 9. “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน"

(ข)

บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการจองซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด ประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุน
ในจานวนที่อาจเป็ นเหตุให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นบุคคลที่ได้ รับยกเว้ นตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด

(2)

กรณี ที่ผ้ ูลงทุน ต่างด้ า วจองซือ้ หน่ว ยลงทุน เกิ น ร้ อยละ 49 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(3)

กรณีที่บคุ คลที่จองซื ้อเป็ นบุคคลที่มีกฎหมายกาหนดห้ ามมิให้ มีการลงทุน
ในหน่วยลงทุน

(4)

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ รับจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน
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(5)

กรณีบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน ใช้ ดุลพินิจปฏิเสธและ/หรื อระงับการจองซื ้อหน่วย
ลงทุน อันเนื่องจากผลการตรวจสอบการมี ตวั ตนของผู้ลงทุน และระบบ
บริ หารความเสีย่ งเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน

(6)

บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่เห็นว่า
เป็ นประโยชน์ ต่อ กองทุน หรื อ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน หรื อ กรณี ที่ก ารจองซื อ้
หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผล
เสีย หายแก่ ก องทุน เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้
ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเป็ นหลัก

(7)

กรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนยังไม่มีประวัติการทาและไม่ยินยอมทาแบบ
ตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC/CDD) พร้ อมแนบหลักฐานการ
ระบุตัวตน และ/หรื อ แบบประเมิ นความเสี่ยงที่ ยอมรั บได้ (Suitability
Test) หรื อผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดับความ
เสี่ยงของกองทุนในใบจองซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้จองซื ้อปฏิเสธการให้ คา
รับรองหรื อความยินยอมใดๆ หรื อไม่กรอกข้ อมูลที่กาหนดไว้ ในใบจองซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน หรื อไม่นาส่งเอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วย
ลงทุ น หรื อ ไม่ ด าเนิ น การตามขัน้ ตอนในการจองซื อ้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ที่รับจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด

(8)

กรณีบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จอง
ซื ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

(9)

ในกรณี ที่ มี เ หตุไม่พึง ประสงค์ จ นท าให้ บริ ษั ท จัด การ ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเห็นว่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ ว
ไม่ ถึ ง ร้ อยละ 75 ของมูล ค่า เงิ น ที่ ก องทุน ระดมทุน ได้ ห รื อ มูล ค่า ของ
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก องทุ น จะลงทุ น อาจไม่ เ ป็ นไปตามที่
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คาดหมาย เช่น มีเหตุอนั จะทาให้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานไม่ประสบความสาเร็ จ หรื ออาจเกิ ดเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอันไม่
คาดหมายกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุน จน
เป็ นเหตุให้ กองทุน ไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศสงวน
สิท ธิ ที่ จะพิจ ารณาลดขนาดของการเสนอขายส่วนเพิ่ มทุน โดยบริ ษั ท
จัด การ ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น
เบือ้ งต้ นในต่างประเทศอาจดาเนินการระงับการจองซือ้ บางส่วน หรื อ
ทัง้ หมด และ/หรื อ ระงับ การจัด สรรหน่ว ยลงทุน บางส่ว นหรื อ ทัง้ หมด
แล้ วแต่กรณี
(10)

(ค)

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน หรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ โดยบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ
ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ หรื อ ปฏิ เ สธที่ จ ะเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น หรื อ รั บ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคล
ดังกล่าวนัน้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐาน
อยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
เบื อ้ งต้ น ในต่ า งประเทศมี พัน ธสัญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงกั บ รั ฐ ต่ า งประเทศ หรื อ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ ไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศสงวนสิทธิ ที่จะปฏิบตั ิการและ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ ดาเนินการอื่นใด

317

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

เท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ
9.

การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
กรณีท่ ตี ้ องมีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนที่จอง
ซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย ในกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจากการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุน และ/หรื อ ได้ ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนเนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 8
"ข้ อสงวนสิทธิ" โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติ
การเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
และให้ ถือว่าการอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนสิ ้นสุดลงในวันที่รายงาน
ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี)
คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซือ้ หน่วยลงทุนตามใบจองซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซือ้ ผ่านบริ ษั ทจัดการ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนสิ ้นสุดลง
พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะนาไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการคานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รั บจากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตาแหน่ง บริ ษัทจัดการ
จะคานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือ 2 ตาแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่คานวณได้ ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ได้ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ นได้ เพราะ
พฤติ ก ารณ์ อัน ใดอัน หนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท จัด การต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ให้ บ ริ ษั ท จัด การช าระ
ดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
ง
วันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
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(ข)

กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ ถือว่าการอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนสิ ้นสุดลง
หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย

(2)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่ถึง 2,000 ล้ านบาท โดยการ
คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ

(3)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคล
อื่น (ถ้ ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สิน กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก หรื อ

(4)

มีการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้ แ ก่บุคคลใดหรื อ กลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดไม่
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบกรณีตาม (1) ถึง (4) ภายใน
15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว และบริ ษัท
จัดการจะคืน หรื อดาเนิ นการให้ ผ้ ูจัด การการจัดจ าหน่ายหน่ว ยลงทุน และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบ
จองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
จากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่า
จองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารผู้รับ
ฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะ
นาไปจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุน โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการคานวณ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมี
เศษทศนิยมมากกว่า 2 ตาแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้
เหลือ 2 ตาแหน่ง และคืนผลประโยชน์ ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่
คานวณได้ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ได้ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ นได้ เพราะพฤติการณ์ อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัท
จัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อจน
ครบถ้ วน
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(ค)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื ้อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อมีการใช้ สทิ ธิยกเลิกการขายหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนด้ วยเหตุที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนนี ้ โดยบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื อ้
หน่วยลงทุนที่ถกู ปฏิเสธหรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อถูกยกเลิกการขายตามใบจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึง่ จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน

(ง)

ภายหลังจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั ง้ แรกนี ้เสร็ จ
สิ ้นลง และกองทุนได้ ดาเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนแล้ ว แต่กองทุนไม่สามารถเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการจะต้ อง
ดาเนินการลดเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุน และคืนเงิ นค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที่จะต้ องดาเนินการลดทุน ทังนี
้ ้ ภายใน 14 วันนับแต่
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ในกรณีดงั กล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ส่วนที่จะต้ องดาเนินการลดทุนอาจได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่เต็มจานวน
เพราะเหตุที่กองทุนอาจเหลือเงินไม่เพียงพอเนื่องจากได้ ใช้ จ่ายเงินที่ได้ รับจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนไปแล้ วในการจัดการกองทุนก่อนที่จะคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ทจัดการไม่สามารถคืน เงิ นค่า จองซื อ้ หน่วยลงทุน ได้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ น ได้ เพราะพฤติก ารณ์ อันใดอันหนึ่ง ที่บริ ษั ท
จัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนจนครบถ้ วน

(จ)

กรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุน
เนื่องจากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนีอ้ นั เป็ นเหตุให้ ต้องเลิกกองทุน
(1)

มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามประกาศ
ทน. 1/2554

(2)

มีการดาเนินการเมือ่ ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ใน หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554
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(3)

มีการดาเนินการไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการของ
กองทุนภายหลังการจัดตังตามภาค
้
2 ของประกาศ ทน. 1/2554

(4)

มีก ารเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุน ที่ไม่เป็ นไปตามประกาศ ทน.
45/2561

(5)

มีการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานไม่เป็ นไปตามแผนการลงทุนที่ได้ กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน ซึง่ เป็ นกรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินการของ
กองทุน

(6)

มีการบริ หารจัดการกองทุนโดยฝ่ าฝื นหรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ใน
ภาค 3 ของประกาศ ทน. 1/2554

โดยบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วน
เพิ่มทุน แต่ละใบซึ่งจองซือ้ ผ่านบริ ษัทจัดการผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเพิกถอนการอนุมตั ิ
ให้ เพิ่มทุนหรื อให้ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจาก
เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่
ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะนาไปจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุน โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการคานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยมมากกว่า 2 ตาแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคานวณ
โดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือ 2 ตาแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตาม
จานวนที่คานวณได้ ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
น เมื่อมีการจด
ทะเบียนกองทุนไปแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการเลิกกองทุนทันที ซึ่งจะต้ องมีการ
ดาเนินการตามกระบวนการชาระบัญชีของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.16.5 “การ
ชาระบัญชีกองทุน” ซึ่งจะมีการหักค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและจั
้
ดการ
กองทุนก่อนคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หรื อการปิ ดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
หมายถึง วันที่ [•]ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
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วิธีการคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน - 9 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (ตามแต่
กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน (พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับ
จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามกรณีที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน - 9 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน” วรรค
หนึง่ (ก) (ข) และ (จ)) ข้ างต้ น ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนที่จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี )
ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน - 9 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
ข้ างต้ น โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีในชื่อของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน หรื อนาเงินเข้ าบัญชีซื ้อขาย
หลักทรั พย์ (เฉพาะในการจองซือ้ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่ว ยลงทุนตามวิธีการที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด) ทังนี
้ ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู องซื ้อหน่วย
ลงทุนจะได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ใน
แต่ละกรณีตามหัวข้ อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน - 9 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ”
ข้ างต้ น
รายละเอียดวิธีการคืนเงิ นค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด อาจมีความแตกต่างกัน
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกาหนด
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรื อไม่ชดั เจน หรื อมิได้ แนบสาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชี
บัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดาเนินการให้ มีการคืนเงิ นค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนด้ วยเช็ค หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนและจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
รายใด (แล้ วแต่กรณี ) ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ แก่
ผู้จ องซื อ้ ที่ จ องซื อ้ หน่ว ยลงทุน ผ่า นตนได้ เ พราะพฤติ ก ารณ์ อัน ใดอัน หนึ่ง ที่ บ ริ ษั ท จัด การ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง ต้ อง
รับผิดชอบ บริ ษัทจัดการจะชาระ หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
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ต่อปี นับแต่วนั ที่พ้นกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อส่วนต่าง
ค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจนสาเร็ จ สมบูรณ์ และครบถ้ วน
10.

เอกสารประกอบในการขอเปิ ดบัญชีและจองซือ้ หน่ วยลงทุน
เอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
[•]

7.4.3. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น และ/หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจมีปัญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการ
ดาเนินการ หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัทจัดการ
และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ้อและ
การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หรื อหนังสือชี ้ชวนตามความเหมาะสม
เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
1.

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ทัว่ ไปภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนไม่เกิน
จานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุก
รายตามจานวนที่จองซื ้อ

(ข)

ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนเกิ น
จานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป ดังนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทัว่ ไปทุกรายในรอบแรกตามจานวนจองซื ้อขัน้ ต่า
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1,000 หน่วย) โดยหากผู้จองซื ้อทาการจองซื ้อมากกว่า 1 ใบจองซื ้อหน่วย
ลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ที่จะนาจานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้
ตามใบจองซื ้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อทาการจัดสรรตามวิธีการที่
กาหนดในข้ อ นี ้ และเมื่ อ ได้ รั บ ผลการจัด สรรของผู้จองซื อ้ รายนัน้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการแจ้ ง
ผลการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ แยกเป็ นแต่ละใบจองซือ้ หน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของการจองซื ้อที่ปรากฏในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ
(2)

ในรอบต่อๆ ไป บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ข้ างต้ นให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อทัว่ ไปทุกรายอย่างเท่าเทียมกันครัง้ ละ 100 หน่วย วนเป็ นรอบไปเรื่ อย
ๆ จนกว่าจะครบจานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จดั สรรสาหรับผู้จองซื ้อ
ทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อรายใดจองซื ้อและยัง
ไม่ได้ รับการจัดสรร เหลือน้ อยกว่า 100 หน่วย ในการจัดสรรรอบใด ผู้จอง
ซื ้อรายนันจะถู
้ กตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรในรอบนันและรอบต่
้
อๆ ไป

(3)

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื ้อในข้ อ (1)
ทุกราย บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะใช้ วิธีสมุ่
คัดเลือกรายชื่อผู้จองซื ้อทัว่ ไปที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร (Random) ด้ วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซื ้อ ครัง้ ละ
1,000 หน่วย จนกระทัง่ ไม่สามารถจัดสรรตามจานวนจองซื ้อขันต
้ ่าได้ ตอ่

(4)

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื ้อในข้ อ (2)
ทุกรายในรอบใด บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
จะใช้ วิ ธี สุ่ม คัด เลื อ กรายชื่ อ ผู้ จองซื อ้ ทั่ว ไปที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
(Random) ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้
จองซื ้อที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื ้อตามที่สมุ่ คัดเลือก
ได้ นนั ้ ครัง้ ละ 100 หน่วย

(5)

บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ และคืนเงินค่า
จองซือ้ ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ กับผู้ลงทุนรายนันในกรณี
้
ที่จานวน
หน่ว ยลงทุน ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ทั่ว ไปทุก รายจองซื อ้ รวมกัน มี จ านวนมากกว่ า
จานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จดั สรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
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การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายนัน้ จะดาเนินการโดยบริ ษัทเซ็ทเทรด
ดอทคอม และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ภายในวันที่
[•] โดยผู้จองซื ้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่
และสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และสานักงานใหญ่และสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ นสาขาไมโครของผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน) หรื อทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2
ข้ อ 3. “การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ าย" หรื อผ่านทางเว็บไซต์
www.settrade.com ทังนี
้ ้ สาหรับการตรวจสอบที่สานักงานใหญ่และสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน หรื อทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 3. “การกาหนดจานวนหน่วยลงทุน
เสนอขายสุดท้ าย" นัน้ สามารถตรวจสอบได้ เฉพาะข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนที่มี
การจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนรายนันเท่
้ านัน้
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือ้ ทัว่ ไปที่จองซือ้ และได้
ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่จองซื ้อแล้ ว ในกรณีที่จานวนเงิน
ค่าจองซื ้อที่ระบุในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปมากกว่า
จานวนเงินที่ได้ รับชาระ บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะ
ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นโดยใช้ จานวนเงินค่าจองซื ้อที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลัง) และผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ น
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
พิเศษภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
บริ ษัทจัดการ (และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีจดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ
(ยกเว้ นกระทรวงการคลั ง )) จะจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่ ผ้ ู จองซื อ้ พิ เ ศษ (ยกเว้ น
กระทรวงการคลัง) และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ ตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเบื ้องต้ นที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 5. “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน" ตามวิธีการที่
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และ/หรื อ ผู้ซือ้ หน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ จะได้ กาหนด ทังนี
้ ้ หน้ าที่ในการจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนของผู้จองซือ้ พิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้ เงื่ อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้ าทาสัญญาซือ้
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หน่วยลงทุนในต่างประเทศ (International Purchase Agreement) และสัญญาแต่งตัง้
ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น (Underwriting
Agreement) และเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเกิดขึ ้นเป็ นผลสาเร็ จโดยไม่มีการบอก
เลิกสัญญาดังกล่าว
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุน
หลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

มูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกนี ้ เมื่อรวม
กั บ มู ล ค่ า การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ต่ อ ผู้ ลงทุ น หลั ก โดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) และมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายในคราวเดียวกัน (ถ้ ามี) ไม่ต่ากว่า 5,000 ล้ านบาท

(ข)

มีการจัดทาข้ อตกลงกับผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
ตามสัญ ญา Cornerstone Investment Agreement โดยผู้ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) มีหน้ าที่ชาระราคาค่าหน่วยลงทุนที่ซื ้อใน
ราคาเดียวกับราคาหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการจะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไป และไม่มีข้อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์กบั ผู้ลงทุน
หลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) เป็ นพิเศษกว่าผู้ลงทุนรายอื่นๆ

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่กระทรวงการคลัง
บริ ษั ทจัด การจะจัด สรรหน่วยลงทุน ให้ แ ก่ ก ระทรวงการคลัง ในจานวนหน่วยลงทุน ตาม
สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับกระทรวงการคลังตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 “การ
เสนอขายหน่วยลงทุน – 5 สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน" ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และ/หรื อ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ จะได้
กาหนดร่วมกัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อเป็ น
การรั ก ษาผลประโยชน์ ของกองทุน หรื อ ผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนโดยรวม หรื อ
ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร
หรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทัง้ หมดก็ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจองซือ้
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
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สิท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะเกิ ด ขึ น้ หลัง จากการจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน แล้ ว เสร็ จ และนาย
ทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ วเท่านัน้ โดยบริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้ งผลการฝาก
หลักทรัพย์ หรื อใบหน่วยลงทุน (กรณีผ้ ูจองซื ้อขอออกเป็ นใบหน่วยลงทุน ) ให้ แก่ผ้ จู องซือ้
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ทังนี
้ ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หมายถึง [•] ซึ่ง
เป็ นวันสุดท้ ายของการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
2.

ข้ อจากัดในการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(ก)

ข้ อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดรวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะ
เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
และในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อจากัดดังที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุน”

(ข)

เนื่องจากมีการแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ ผู้
จองซื ้อหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และกระทรวงการคลังออก
จากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื ้อทัว่ ไปไว้ แล้ วตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5 สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการ
จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จองซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษที่
ได้ รับการจัดสรรแบบผู้จองซื ้อพิเศษ ผู้จองซื ้อหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone
Investor) หรื อกระทรวงการคลังอีก เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจาก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทังกลุ
้ ม่ บุคคลเดียวกันของผู้ลงทุนรายนันต้
้ องไม่เกินอัตรา
ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 2 อัตราการถือหน่วย
ลงทุน”

(ค)

บริ ษัทจัดการไม่สามารถเสนอขาย จาหน่าย จัดสรร หรื อส่งมอบหน่วยลงทุนใน
สหรัฐอเมริ กา หรื อให้ บคุ คลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั หรื อผู้มีภมู ิลาเนาในสหรัฐอเมริ กา
หรื อพลเมืองของสหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่เป็ นการดาเนินการโดยอาศัยข้ อยกเว้ นบาง
ประการ อีกทังยั
้ งไม่สามารถเสนอขาย จาหน่าย จัดสรร หรื อส่งมอบหน่วยลงทุนใน
สหรัฐอเมริ กา หรื อเพื่อบัญชีหรื อเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริ กนั ” ตามที่นิยามไว้
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ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขาย
หรื อขายหน่วยลงทุนให้ แก่ บุคคลที่มิใ ช่คนสหรั ฐอเมริ ก าโดยเป็ นธุ รกรรมนอก
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของ
สหรัฐฯ
3. ข้ อตกลงเรื่องการห้ ามขายหน่ วยลงทุนของกระทรวงการคลัง
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการจัดตังและก
้
ากับการดาเนินงานของกองทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ครัง้ ที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2561ได้ ลงมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนและจองซื ้อหน่วย
ลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนของกระทรวงการคลังให้ ไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ เวลาใด ๆ จนกว่ าจะ
พ้ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้
แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมลู ค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000
ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี โดยหากกระทรวงการคลังมีความจาเป็ นต้ อง
ลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น กระทรวงการคลังสามารถเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาต่อไป
7.4.4. การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
เมื่อการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจดทะเบียนยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติม
เงินทุนจดทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ กองทุนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(ก)

มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่น้อยกว่า 500 ราย

(ข)

มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเป็ นไปตามที่กาหนดในข้ อ
7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 2 อัตราการถือหน่วยลงทุน”

(ค)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการ
คานวณ

(ง)

มีการทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(จ)

มีการทาข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ

(ฉ)

มีการทาสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน หรื อมีการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนไม่สามารถดาเนินการได้ อนั เนื่องมาจากการขาด
คุณสมบัติตามข้ อ (ก) (ข) หรื อ (ค) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อทุกราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 "การเสนอขายหน่วยลงทุน - 9 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุน"
7.4.5. วิธีการโอนหน่ วยลงทุน
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุนหรื อการเสนอขายครัง้ ต่อ ๆ ไป ถือว่าเป็ นการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้ อ ก าหนดในข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กับ บริ ษั ท จัด การซึ่ ง ได้ มี ก ารลงนามโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบจากบริ
้
ษัทจัดการ
หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (scripless) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้ อง
ขอให้ นายทะเบียนออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคาขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน
และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกาหนด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนายทะเบียน และ/หรื อ
บริ ษัทจัดการกาหนด ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ
ต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั และมีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่ น
ได้
1.

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน (scripless)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (scripless) จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยนายทะเบียน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ
ดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

2.

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่มีใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้ องยื่นคาขอโอน
หน่วยลงทุนตามแบบที่กาหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้
สมบูรณ์และครบถ้ วนในแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทัง้
แนบเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการกาหนด ในกรณีที่ไม่มีการ
ร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องนาใบหน่วยลงทุนที่สลักหลังโดยผู้โอนมาแสดงต่อ
นายทะเบียน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่นายทะเบียน
และ/หรื อบริ ษัทจัดการกาหนด
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การโอนหน่วยลงทุนให้ มีผลบังคับและใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้ รับการรั บรองโดยนาย
ทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทาการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ทังนี
้ ้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อจากัดที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ” หรื อการโอนที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนและ
้
วิธีการที่นายทะเบียน บริ ษัทจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
7.4.6. ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนไม่มีข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้ นแต่การโอนนันจะ
้
ทาให้ อตั ราการถื อหน่วยลงทุนขัดต่อข้ อจากัดที่ได้ กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุน” ทังนี
้ ้ในกรณีที่ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข สัง่ การ เห็นชอบ
หรื อ ผ่ อ นผัน เกี่ ย วกับ ข้ อ จ ากัด การโอนหน่ว ยลงทุน เป็ นอย่ า งอื่ น บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
7.4.7. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนหลังจาก
นันของแต่
้
ละบุคคล รวมถึงบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎระเบียบที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในการ
พิจารณาความเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติที่ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์
1.

กลุ่มบุคคลเดียวกัน
เพื่อ ประโยชน์ ในการพิจ ารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน ตามหั ว ข้ อนี ้ ให้ บุคคลที่ มี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนีห้ รื อตามที่ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติม เป็ น
กลุม่ บุคคลเดียวกัน
(ก)

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(ข)

นิติบคุ คล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนันซึ
้ ่งถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วน
ในนิติบคุ คลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
้

(ค)

กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้ มิให้ รวมถึงกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ
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อัตราการถือหน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใด ๆ (รวมถึง
บุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนัน)
้ ได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น และจะดาเนินการให้ การถือหน่วยลงทุนหลังจากนันของ
้
บุคคลใด ๆ (รวมถึงบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลนัน)
้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ยกเว้ นกรณีตอ่ ไปนี ้
(ก)

(ข)

3.

การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่บคุ คลต่อไปนี ้
(1)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

(2)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(3)

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(4)

กองทุนประกันสังคม หรื อ

(5)

นิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บังคับต้ องเสีย
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

การจัด สรรหน่วยลงทุน ให้ บ ริ ษัท จัดจ าหน่า ยหน่ว ยลงทุนที่ รั บหน่ว ยลงทุน ตาม
ข้ อผู ก พัน ภายใต้ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น โดยที่
บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตรา 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่รับ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะ
ถูกจากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราร้ อยละ
50 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของกองทุ น ทั ง้ นี ้
บริ ษั ท จั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่ า วต้ องไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ที่ จ ะ
จาหน่ายจ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สทิ ธิในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
จะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน

อัตราส่ วนการลงทุนของคนต่ างด้ าว
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวจะต้ องจัดสรรไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรร
หน่วยลงทุนหรื อควบคุมการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อ
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ข้ อกาหนดที่กาหนดสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าวไว้ สาหรับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุน ตามทีอ่ าจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใด ๆ
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
้
ยนเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตาม
ข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ
4.

การจัดสรรหน่ วยลงทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของ
สหรัฐฯ รวมทัง้ หลักเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ องใดๆ
การจัดสรรหน่ว ยลงทุน จะต้ องเป็ นไปตามข้ อ กาหนดแห่ง พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของสหรั ฐ ฯ
พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ รวมทัง้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องใดๆ โดยจะสามารถเสนอ หรื อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่ บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เท่านัน้

7.4.8. ผลของกรณีอัตราการถือหน่ วยลงทุนไม่ เป็ นไปตามที่กาหนด
1.

หน้ าที่ของบริษัทจัดการ
(ก)

บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริ ษัทจัดการทราบหรื อควรทราบถึงเหตุที่บคุ คลใดหรื อบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 2 อัตราการถือ
หน่วยลงทุน”

(ข)

บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน รายนัน้ หรื อ บุค คลในกลุ่ม บุค คล
เดียวกันจาหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัว ข้ อ
7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 2 อัตราการถือหน่วยลงทุน”

(ค)

บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งแต่ง ตัง้ นายทะเบี ย นเพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือ
หน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ และนายทะเบียน
จะต้ องไม่รับโอนหน่วยลงทุนหรื อไม่รับคนต่างด้ าวลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
หากการรั บจดทะเบียนโอนหรื อการรับลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ การถื อ
หน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที่กาหนด

(ง)

บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตรา
ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 2 อัตราการถือหน่วย
ลงทุน” และหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 3 อัตราส่วนการลงทุนของ
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คนต่างด้ าว” ไม่มีสิทธิออกเสียงหรื อรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าอัตราที่กาหนด ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.8 “ผลของกรณีอตั ราการถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนด – 2 ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”
(จ)

2.

7.5.

หากปรากฏแก่บริ ษัทจัดการว่าหลังพ้ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่รับหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัท จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลในกลุ่ม บุคคลเดียวกันยัง คงถื อ หน่ว ย
ลงทุนเกินอัตรา 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ให้ บริ ษัท
จัดการดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นโดยอนุโลม

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(ก)

ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ซึ่ง ถื อ หน่ว ยลงทุน เกิ น กว่า อัต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นหัว ข้ อ 7.4.7
“ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 2 อัตราการถือหน่วยลงทุน” และหัวข้ อ 7.4.7
“ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว” จะไม่มีสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือ
เกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้

(ข)

ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ซึ่ง ถื อ หน่ว ยลงทุน เกิ น กว่า อัต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นหัว ข้ อ 7.4.7
“ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 2 อัตราการถือหน่วยลงทุน” และหัวข้ อ 7.4.7
“ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน – 3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว” จะไม่มีสิทธิ
รับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ทังนี
้ ้ จะยกเงิน
ปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
้
บทราบ
และยินยอมให้ ดาเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดาเนินการดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลส่วนดังกล่าว
ออกจากจากบัญชี แ ละทรั พย์ สินของกองทุน โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

(ค)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
ข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน” บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่า อัตราที่กาหนดนัน้
ให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
7.5.1. หลักเกณฑ์ และวิธีการทั่วไป
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะกระทาได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่งต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขาย
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หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนและได้ รับชาระราคา
ค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ กรณีนี ้ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.
1.

ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว (กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 7.5.2 "มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน" และหัวข้ อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ")

2.

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุน หรื อกฎหมาย
หลักทรัพย์

3.

ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบางราย ต้ องไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
คัดค้ าน
การเพิ่มทุนดังกล่าว

4.

ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก .ล.ต. เว้ นแต่เป็ นกรณียกเว้ น เช่น การเสนอขายหน่วยลงทุนที่
ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนและได้ รับชาระราคาค่า
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 7.5.4 “ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.") การเสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะเป็ นการทัว่ ไปโดย
กาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่จะซื ้อหน่วยลงทุนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และจานวนจอง
ซื ้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็ นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ให้ เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนที่จะทาให้ กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศและ

5.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนการถื อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการขอมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครัง้ หนึง่

7.5.2. มติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนสาหรับการเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุน หากเป็ นการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิออกเสียง แต่หากเป็ นกรณีการขอมติโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกประเภทที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วิธีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจะต้ องกระทาตามวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
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ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ”
นอกจากนี ้ ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบางราย ต้ องไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันเกิ น กว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่ว ยลงทุน ที่จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด คัดค้ านการเพิ่ม ทุน
ดังกล่าว
7.5.3. การเปิ ดเผยข้ อมูลในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้ งผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพื่อขอมติ
ภายใต้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.13.2 “สิทธิ
ในการออกเสียงเพื่อลงมติ” บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการจัดให้ มีข้อมูลดังต่อไปนี ้ระบุอยู่ในหนังสือนัด
ประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้ วแต่กรณี
1.

2.

ในกรณี ปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์ สินของกองทุนตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 2 ข้ างท้ ายนี ้)
(ก)

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ข)

จานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วย
ลงทุน

(ค)

เหตุผลที่จะเสนอขายหน่ว ยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาต่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่ากว่าราคาตลาด (ถ้ ามี) และ

(ง)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้ อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Price Dilution)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Control
Dilution) และข้ อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ในกรณีเป็ นการเพิ่มทุนตามหัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรั พย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติม” นอกเหนือจากข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1 ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ อง
จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่ อ
ขอมติ (ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม
(ก)

ลักษณะของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง

(ข)

หลักเกณฑ์การกาหนดราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว
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(ค)

สรุ ป รายงานการประเมิ นค่าทรั พย์ สินกิ จ การโครงสร้ างพืน้ ฐานดัง กล่า ว และ
สมมติฐานที่สาคัญในการประเมินค่า

(ง)

ความเห็น ของบริ ษั ท จัดการเกี่ ย วกับ ความสมเหตุสมผลของสมมติ ฐ านในการ
ประเมินค่าตามข้ อ (ค)

(จ)

สรุ ปสาระสาคัญของข้ อตกลงเกี่ยวกับการดาเนินการและการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง

(ฉ)

การกู้ยืมเงิ นและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับ
แหล่งที่มา และจานวนเงินที่จะกู้ยืม ทรัพย์สนิ ที่จะนาไปเป็ นหลักประกัน และลาดับ
สิทธิของเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมเปรี ยบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเปิ ดเผย
ข้ อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้ างต้ นก่อนการเข้ าทารายการที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน จะส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนัน้ โดยจะ
แสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ เมื่อความจาเป็ นในการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันหมดไป
้
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า
7.5.4. ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ในการยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ อง
แสดงได้ ว่ากองทุนมีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งเป็ นข้ อกาหนดเดียวกันกับที่
ต้ องปฏิบตั ิตามเมื่อมีการจัดตังกองทุ
้
น นอกจากนี ้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้ องไม่ขดั
หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดย
อาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อีกทังการเสนอขายหน่
้
วยลงทุนของกองทุนต่อประชาชนเป็ นการ
ทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของประกาศ ทน. 45/2561 ด้ วย โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.

ขอความเห็ นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทัง้ จัดส่ง ร่ างรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม ร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ให้ สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณา

2.

เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน และจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
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การอนุมตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็ นอันสิ ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณี
ต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนภายใน
1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.

2.

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ รับมติของผู้ถือ หน่วยลงทุน
ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจาก
เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนันตามสั
้
ดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และ
แจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานันได้
้
เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระดอกเบี ้ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่า
จองซื ้อครบถ้ วน

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติมจานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนเป็ นหนังสือต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน
หน่วยลงทุน ที่ออกใหม่เนื่อ งจากการเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบี ยนของกองทุน จะต้ องดาเนินการตาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในหัวข้ อ 7.14 “การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน” และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในหัวข้ อ
7.3.2 “ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
7.6.

การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการสามารถกระทาได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่ได้ มีการกาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนอย่าง
ชัดแจ้ ง
กรณีตามวรรคแรกให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน โดยวิธีการเฉลีย่ เงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ่ายเงินปั น
ผลในคราวใด ๆ จากกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของกองทุน และ/หรื อจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแส
เงินสดรั บของกองทุนซึ่งไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ โดยให้ บริ ษัท
จัดการดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดซึ่งบริ ษัทจัดการ
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ได้ ชี ้แจงเป็ นหนังสือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้ เปิ ดเผยเหตุดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบไว้ กอ่ นแล้ ว
ทังนี
้ ้ การลดทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามที่กล่าวมานี ้ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถดาเนินการไปได้ ทนั ที
โดยไม่จาเป็ นต้ องได้ รับอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละคราวอีกอย่างใด
2.

กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทุนไม่มีกาไรสะสม
เหลืออยูแ่ ล้ ว

3.

กองทุนมีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุ ง
แล้ วของกองทุน

4.

กองทุนเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนเพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิม่ เติมแล้ ว แต่ปรากฏ
เหตุขดั ข้ องในภายหลังอันทาให้ ไม่สามารถได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวได้

5.

กรณีอนื่ ใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนที่เป็ นกรณีตามข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 และข้ อ 4ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมแล้ วแต่ไม่
สามารถได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า
ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจกระทาโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อลดจานวน
หน่วยลงทุน และภายหลังการลดเงินทุน บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินคืนตามสัดส่วนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
อยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หกั เงินที่เฉลี่ยคืนดัง กล่าวจากกาไร
สะสมของกองทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามวิธีการที่
กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้
ในหัวข้ อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ – 2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
นอกจากนี ้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนตามหัวข้ อ 7.14 “การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ (แล้ วแต่กรณี)
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1.

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

2.

จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครัง้

3.

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

ทังนี
้ ้ ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติมจดทะเบียนของกองทุนต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในรายงานประจาปี ของกองทุนด้ วย
7.7.

การแต่ งตัง้ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
7.7.1. คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1.

องค์ ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด
ไว้ ในกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ บริ ษั ท จั ด การจะแต่ ง ตัง้ บุ ค คลต่ อ ไปนี เ้ ป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
(ก)

ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้ อย 1 รายต้ องเป็ นผู้จัดการกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

(ข)

ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์ ในกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน โดยเป็ นบุคคลที่
กระทรวงการคลัง หรื อ สคร. แต่งตัง้ และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ. 3/2560 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรื อแต่งตังเพิ
้ ่มเติมหรื อลดจานวนบุคคลที่จะ
เป็ นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้ างต้ นได้ ตามความเหมาะสม โดยแต่งตัง้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
2.

การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีอานาจในการถอดถอนหรื อเปลีย่ นตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการ
ลงทุน โดยการแต่งตังกรรมการรายใหม่
้
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
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แต่ทงั ้ นี ้กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ป รึ กษาการลงทุนจะต้ องเป็ นผู้จัดการกองทุน
เสมอ
3.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

ให้ คาปรึกษา คาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมถึงการบริ หารจัดการทรั พย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริ ษัทจัดการ

(ข)

แจ้ งแก่ บริ ษั ทจัด การให้ ทราบถึ ง การที่ ก รรมการรายใดมีส่ว นได้ เสีย (ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในเรื่ องที่ต้องให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนา โดยกรรมการผู้ที่มี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้แทนจากบุคคลที่เข้ าลักษณะเป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ
ตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัด ตังขึ
้ ้น
สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับการลงทุนและการจัดการทรั พย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ โดยไม่ต้องอยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดที่
ห้ ามมิให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนัน้ เว้ นแต่กรรมการที่เป็ นผู้แทน
จากบุคคลดังต่อไปนี ้
(1)

ส่ว นราชการ รั ฐ วิ สาหกิ จ หรื อ นิ ติ บุค คลดัง กล่าวเป็ นเจ้ า ของ เป็ นผู้มี
อานาจกากับดูแลตามกฎหมาย หรื อเป็ นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงใน
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาดังกล่าว หรื อ

(2)

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลดังกล่าวเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
กับบุคคลตาม (1)

7.7.2. บริษัทจัดการ
ชื่อ :

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ
10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
โทรสาร : 0-2670-0430
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-2000
โทรสาร : 0-2649-2100
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการทังสองรายตกลงรั
้
บทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนเพื่อร่ วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดตังกองทุ
้
น การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และจัดการลงทุนของกองทุน รวมทัง้
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
1.

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการบริ หารจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามข้ อผูกพันและโครงการจัดการ
กองทุน ทังนี
้ ้ สิทธิและภาระผูกพันของบริ ษัทจัดการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

สิทธิของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีอานาจโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุน โดยมี
สิทธิประการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
(1)

สิทธิ ในการบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายการลงทุนของกองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพัน
ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ มติ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
หนังสือชี ช้ วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อ
บริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริ หารจัดการกองทุน ) หรื อทัง้
กองทุนและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา รวมถึงปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(2)

สิทธิ ในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และหักค่าใช้ จ่ายจาก
กองทุน ตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน

(3)

สิทธิ ในการขอคาปรึ กษาและคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาการ
ลงทุ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ของกองทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
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(4)

สิทธิ ในการแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมการหรื อแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่ใ น
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนตามที่เห็นว่ าเหมาะสมตามข้ อกาหนด
ในโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(5)

สิทธิ ในการเสนอเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนแก่
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เพื่อให้ คณะกรรมการที่ปรึ กษาการ
ลงทุนตัดสิน พิจารณา หรื อวินิจฉัย

(6)

สิทธิและอานาจในการเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และใช้
สิทธิ ห รื อด าเนิ นการตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ใ น
รายได้ รวมทังใช้
้ ดลุ ยพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตามที่เห็นสมควร

(7)

สิทธิและอานาจในการดาเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้ าผูกพัน
ในธุรกรรมใด ๆ ในนามของกองทุน ภายใต้ ขอบเขตของโครงการจัดการ
กองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และกฎหมายหลักทรัพย์

(8)

สิทธิในการปฏิเสธคาขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนันไม่
้
เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อ กฎหมาย
หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หากการอนุมัติ ก ารโอนหน่ว ยลงทุนดัง กล่า วจะท าให้
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนหรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(9)

สิทธิในการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนใน
กรณีใด ๆ ที่ต้องมีการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(10)

สิ ท ธิ ใ นการเสนอชื่ อ ผู้ แทนของบริ ษั ท จัด การหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า
เหมาะสมเข้ าเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัท คณะบริ หาร หรื อ
คณะทางานอื่นในทานองเดียวกันของบริ ษัทหรื อองค์กรใดที่เป็ นผู้ให้ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่กองทุน (หากมี) ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน รวมถึงสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ หรื อเสนอแต่งตัง้
กรรมการคนใหม่แทนที่บคุ คลดังกล่าว

(11)

สิทธิและอานาจอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการใด ๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่
กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรั บโอนสิทธิ ในรายได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
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เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกองทุน และประโยชน์ของ
กองทุน และผู้ถือ หน่ว ยลงทุนโดยรวมตราบเท่า ที่ ไม่ก ระทบต่อ สาระสาคัญ ของ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
(ข)

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลบริ หารจัดการกองทุน
รวมถึงการลงทุน ทรั พย์ สิน และหนีส้ ินของกองทุน ด้ วยความรั บผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
บริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัด การ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนังสือชี ช้ วน กฎหมาย
หลักทรัพย์ ข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

การบริ หารจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุนบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1.1)

จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตลอดจน
ข้ อ ผูกพัน ระหว่างผู้ถื อหน่วยลงทุน กับบริ ษั ทจัด การ มติ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุน หนังสือชีช้ วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลง
ต่าง ๆ ซึง่ กองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(1.2)

จัด ให้ มี ข้ อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กับ บริ ษั ท จัด การ
โครงการจัดการกองทุน สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี ้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน สัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสานักงาน
ก.ล.ต.

(1.3)

จัด ให้ ก องทุน มี ลักษณะไม่ต่า งไปจากสาระสาคัญ ที่ แ สดงไว้
ล่าสุดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะของกองทุ น บริ ษั ท จัด การต้ อ ง
ดาเนินการให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(1.4)

แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ตามข้ อกาหนด เงื่ อนไข และหลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ ใ นโครงการ
จัดการกองทุน และดาเนินการให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(1.5)

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ้ชวน และโครงการจัดการ
กองทุน และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
(ซึ่ง ถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของหนัง สือ ชี ช้ วน) ตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการดังต่อไปนี ้
(1.5.1) บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อ
สานัก งาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วยวิธี การที่ผ้ ูลงทุน
สามารถเข้ าถึ งได้ ก่อ นวันเริ่ ม เสนอขายหน่วยลงทุน
โดยร่ างหนังสือชีช้ วนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลที่ครบถ้ วน
ถู ก ต้ อง เพี ย งพอ และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจ
คลาดเคลือ่ น
(1.5.2) บริ ษั ทจั ด ก า รจ ะ ต้ อ ง จั ด ส่ ง ห นั ง สื อ ชี ้ช ว นที่ มี
สาระส าคัญ ไม่ ต่ า งจากฉบับ ร่ า งให้ แก่ ส านัก งาน
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อ
แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ช้ วน
และรายงานกองทุน (Mutual Fund Report and
Prospectus System (MRAP))
(1.5.3) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวน
แก่ผ้ ลู งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้ อ งมี
ระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูล
ในหนัง สื อ ชี ช้ วนก่ อ นการตัด สิ น ใจลงทุน ในหน่ ว ย
ลงทุน ทัง้ นี ้ เมื่ อ รวมกับ ระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ า ง
หนังสือชี ้ชวนตามข้ อ (1.5.1) ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน

(1.6)

ดาเนินการเพิ่มหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
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(1.7)

จ่า ยเงิ น ปั น ผลและเงิ น จากการลดทุน จากกองทุน ให้ แก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการ รวมทังเป็
้ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(1.8)

ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขและหลัก เกณฑ์ ที่ ก รมสรรพากรก าหนด
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินปั นผล
ที่ได้ รับจากกองทุนตามที่กฎหมายกาหนด

(1.9)

ดาเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อ
ผูกพัน และกฎหมายหลักทรัพย์

(1.10) ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยการเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนเพิ่มทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1.10.1) ในการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุน โดยการโฆษณา บริ ษั ท จั ด การต้ อ งให้ ข้ อมู ล ที่
ถูก ต้ อ งและไม่ มี ลัก ษณะที่ ท าให้ ผ้ ูลงทุน สาคัญ ผิ ด
และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
(1.10.2) หากบริ ษั ท จั ด การประสงค์ จ ะแต่ ง ตั ง้ บริ ษั ท จั ด
จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น เป็ นผู้ ท าหน้ าที่ ใ นการจั ด
จาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั ผู้ที่จะจาหน่าย จ่าย
โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่
บุคคลเดียวกัน
(1.10.3) บริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การขายหน่วยลงทุน
อย่างกว้ างขวางเพื่ อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายส่ ว นเพิ่ ม ทุ น ต่ อ ประชาชนอย่ า ง
แพร่หลาย
(1.10.4) ด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ที่
เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการ
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ว่า มี บุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกิ นกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุน หรื อ เกิ น กว่า ร้ อยละ 50 ของจ านวนหน่ว ย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
(1.10.5) ดาเนินการขออนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. และขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.10.6) ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ วา่
การถื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่า งด้ าว ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภายหลัง การเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน ของ
กองทุ น ไม่ เ กิ น สั ด ส่ ว นที่ บั ง คั บ ใช้ ซึ่ ง ก าหนดโดย
กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ หรื อข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน
(1.11) จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ่ ระบบงานที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารและ
จัดการกองทุนอย่างน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1.11.1) การคัด เลื อ กและดูแ ลบุค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินการของกองทุน ให้ มีความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมกั บ การบริ ห ารและจั ด การกองทุ น และ
ดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ ว่าบุคลากรที่แต่งตังดั
้ งกล่าวมี
ความรู้ ความสามารถที่ เ หมาะสมเพื่ อ บริ ห ารและ
จัดการกองทุน
(1.11.2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตัง้
และจัด การกองทุน รวมทัง้ การตรวจสอบและสอบ
ทาน (Due Diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื น้ ฐานที่ จ ะลงทุ น ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมู ล
เกี่ ยวกับการจัดตัง้ และจัดการกองทุน และทรั พย์ สิน
กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ถูก ต้ อง และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
(1.11.3) การกากับดูแลบริ หารและจัดการความเสีย่ งที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุนและเพื่ อรั กษาผลประโยชน์
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ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.12) ในการจั ด การทรั พ ย์ สิ น บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การแ ละ
ควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไปตามสาระสาคัญที่ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อกาหนด
ในเอกสารสัญญาที่ เข้ า ทาหรื อจะเข้ า ทาเกี่ ย วกับการจัด การ
ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ ผู้ เช่ า ผู้ รั บ สิ ท ธิ
ผู้รั บจ้ า ง หรื อ บุคคลที่จัด หาผลประโยชน์ ในทรั พ ย์ สิน กิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งและ
เหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชักช้ า เมื่อมีเหตุการณ์ หรื อการ
เปลีย่ นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
(1.13) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
กองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง แต่จะจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยการให้
เช่า ให้ สิทธิ หรื อให้ ผ้ ูอื่นดาเนินการเท่านัน้ และบริ ษัทจัดการ
ต้ องดาเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดในโครงการจัด การ
กองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.14) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
จะได้ มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาให้
เป็ นไปตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ระหว่างกองทุน
และหน่วยงานเจ้ าของโครงการ รวมทังการประเมิ
้
นค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนและตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
(1.15) การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน และตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(1.16) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนด้ วยตนเอง และไม่
มอบหมายอานาจให้ บุคคลอื่นใดจัดการกองทุน เว้ นแต่บริ ษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
อื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และการปฏิบตั ิการ
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ด้ านงานสนับสนุน ทัง้ นี ้ การมอบหมายดังกล่า ว (ถ้ ามี) ต้ อ ง
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.17) ตรวจสอบการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ในส่วนที่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่จะโอนไปให้ กองทุนตามสัญญาโอน
และรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ ที่ จ ะเข้ าท าระหว่ า งกองทุ น และ
หน่ว ยงานเจ้ า ของโครงการ รวมทัง้ ต้ อ งก าหนดเงื่ อนไขตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของ
กองทุน และมี ลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระท ากั บ
คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
(1.18) ในการจัดการทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นสิทธิ ใน
การรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้
(1.18.1) บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ หน่วยงานเจ้ าของ
โครงการที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้ที่บริ ษัทจัดการมอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบ
หรื อสอบยันความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้
ที่ ก องทุน ได้ รั บ ตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ น
รายได้ ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ต่อบริ ษัทจัดการเพื่อใช้ ในการติดตามและตรวจสอบ
ความถูกต้ องครบถ้ ว นของส่วนแบ่งรายได้ ดังกล่า ว
และ
(1.18.2) บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการติดตามและตรวจสอบ
ความถู ก ต้ องและครบถ้ วนของส่ ว นแบ่ ง รายได้ ที่
กองทุ น ได้ รั บ อย่ า งสม่ า เสมอ และหากพบความ
ผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่อาจทาให้ กองทุนไม่ได้ รับ
ส่วนแบ่งรายได้ ที่ถกู ต้ องหรื อครบถ้ วนตามสัญญาโอน
และรั บโอนสิ ท ธิ ในรายได้ บริ ษั ทจั ด การต้ อง
ดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญดาเนินการให้
หน่ว ยงานเจ้ าของโครงการที่เ ป็ นคู่สัญญาปรั บ ปรุ ง
แก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
(1.19) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การมี พัน ธสัญ ญา หรื อ ข้ อตกลงกั บ รั ฐ
ต่างประเทศ หรื อ หน่วยงานของรั ฐ ต่างประเทศ หรื อ มีค วาม
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จาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่
เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบตั ิการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่
จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการ
อื่ น ใดเท่ า ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การปฏิ บัติ ต ามพัน ธสัญ ญา หรื อ
ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(1.20) ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กองทุน และรั กษาผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ภายใต้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ แต่
ทัง้ นี ้ การดาเนิน การดังกล่าวต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับ กฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2)

การลงทุน
(2.1)

เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุน หรื อระยะเวลา
อื่นใดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน และ
จะต้ อ งด ารงมูล ค่ า การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี นับแต่ปี
ที่เริ่ มมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐาน (เว้ นแต่
ในกรณีที่เป็ นรอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุน หรื อ
กรณีอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

(2.2)

นาเงิ น ที่ได้ จากการเพิ่ มทุน จากการเสนอขายส่วนเพิ่ มทุน ไป
ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่
กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์สินรวมของกองทุน ในกรณี ที่
กองทุนมีการแบ่งชาระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
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บริ ษัทจัดการอาจนาเงินที่กันไว้ สาหรับการชาระราคาในคราว
ถัด ๆ ไป มารวมคานวณเป็ นมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานในกรณีนี ้ได้
(2.3)

(3)

ดาเนินการให้ กองทุนไม่ลงทุนในทรั พย์ สินอื่นที่มิใช่ทรั พย์ สิน
กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เว้ นแต่ ท รั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ก ฎหมาย
หลักทรั พย์ อนุญาตให้ กองทุนสามารถลงทุนหรื อ มีไว้ ได้ และ
ดาเนิ น การให้ ก ารลงทุน ของกองทุน ในทรั พ ย์ สิน อื่ นดัง กล่า ว
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่กฎหมาย
หลักทรัพย์กาหนดไว้

การเรี ยกเก็บและชาระเงินของกองทุน
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย
และ/หรื อเงิ น ตอบแทนอื่น ใดจากกองทุน ให้ เป็ นไปตามที่ก าหนดไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุน

(4)

การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริ หารจัดการกองทุน
(4.1)

จัดให้ มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่ มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ใ น
ก ฎ ห ม า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส านัก งาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัด การ
กองทุนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการ
จัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ใช้ บังคับกับ
บริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิช าชี พ ที่ ได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตังและ
้
การสิ ้นสุดการแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ เปิ ดเผยรายชื่ อ ผู้จัด การกองทุน
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานหรื อ
เอกสารที่จัด ส่ง ให้ แก่ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุนอย่า งน้ อยปี ละ 1 ครั ง้
และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ให้ บ ริ ษั ท จัด การปรั บ ปรุ ง ข้ อมู ล ให้ เป็ น
ปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง

(4.2)

แต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้ อย 1 คณะเพื่อ
ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ การลงทุน ใน
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ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน ตลอดจนการจั ด การ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ กองทุนลงทุน และแต่งตัง้
บุคคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
แทนที่ ก รรมการที่ ว่างลง ทัง้ นี ้ ตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
วิธีการที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุน หนังสือชีช้ วน และ
กฎหมายหลักทรัพย์
(4.3)

แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ ท าหน้ าที่ ตั ด สิ น
พิจ ารณา หรื อ วิ นิ จ ฉัย เรื่ อ งต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห าร
จัดการกองทุนที่ได้ รับการเสนอโดยบริ ษัทจัดการ และแต่งตัง้
บุคคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการบริ หารกองทุนแทนที่
กรรมการที่ว่างลง ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
กาหนดในโครงการจัดการกองทุน หนังสือชี ้ชวน และกฎหมาย
หลักทรัพย์

(4.4)

แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์และเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดย
การแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติ ให้ แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดและเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุน

(4.5)

แต่งตังนายทะเบี
้
ยน และเปลีย่ นตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตัง้
นายทะเบียนรายใหม่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
ก าหนด และแจ้ งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องถึ ง การแต่ ง ตัง้ นาย
ทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนาย
ทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด ท าทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ย
ลงทุน ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่ อนไขในสัญญาแต่งตัง้ นาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด

(4.6)

แต่งตังนิ
้ ติบคุ คลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นผู้ประเมิน
ค่า ซึ่ง จะประเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(4.7)

แต่ง ตัง้ ที่ ป รึ ก ษา (ถ้ ามี ) เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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และจาเป็ นเพื่ อปฏิ บัติห น้ า ที่เ กี่ ยวกับ กองทุน อาทิ ที่ ปรึ ก ษา
ทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาทางเทคนิค เป็ น
ต้ น
(4.8)

แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุน ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี
ใหม่ซงึ่ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(4.9)

แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของสานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้
การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นเมื่อมีการเลิกกองทุน

(4.10) จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. เพื่ อท าหน้ าที่ ขายหน่วยลงทุนหรื อ ให้ ค าแนะน ากับ ผู้
ลงทุนรายย่อย
(5)

หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ
(5.1)

จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรั พย์สินอันได้ แก่ เงิ นที่
ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นกองทุน ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ทัง้ นี ้ ตามมาตรา 124 แห่ ง พ.ร.บ.หลัก ทรั พ ย์ และ
กฎหมายหลักทรัพย์

(5.2)

จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์ ภายใน 30 วันนับ แต่วันปิ ดการ
เสนอขายส่วนเพิ่มทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

(5.3)

ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและ
โครงการจั ด การกองทุ น เป็ นไปตามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์
ตลอดเวลา โดยในกรณี ที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนขัดหรื อ
แย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์นนั ้ หากบริ ษัทจัดการ
ได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรั พย์ นนั ้ ให้ ถือว่า
บริ ษัท จัด การได้ ปฏิ บัติใ ห้ เ ป็ นไปตามข้ อ ผูกพันและโครงการ
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จัดการกองทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ มี
การแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อโครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า
(5.4)

เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย
หลักทรัพย์

(5.5)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึง่
รวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ใน
เรื่ องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนอาจได้ รับจาก
การลงมติในเรื่ องดังกล่าว

(5.6)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตาม
กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง (แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง) ความ
สมเหตุสมผลของการประเมิน ค่า ทรั พ ย์ สินกิ จ การโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน และในเรื่ อ งที่ จะต้ อ งได้ รั บมติ อ นุมัติ จ ากผู้ ถื อหน่ว ย
ลงทุน

(5.7)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วย
ลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะ
ออกหรื อจัดให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอ
เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุ น ใช้ เ ป็ นหลัก ฐานแสดงสิท ธิ ข องผู้ถื อ
หน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ

(5.8)

ด าเนิ น การก ากับ ดูแ ลและตรวจสอบให้ บุค ลากรของบริ ษั ท
จัดการปฏิบัติงานตามกฎหมายหลักทรั พย์ และหลักเกณฑ์ ที่
ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐาน
้
การปฏิบตั ิงานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

(5.9)

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว
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สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5.10) จัดทาบัญชีและเก็ บทรั พย์ สินของกองทุนโดยแยกไว้ ต่างหาก
จากทรั พย์ สินของบริ ษัทจัดการ และนาทรั พย์ สินของกองทุน
และผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
ไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5.11) จัดทาและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(5.12) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(5.13) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ
ทัง้ นี ้ ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์
(5.14) จัดให้ มีการคานวณมูลค่าทรั พย์สิน มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ และ
มู ล ค่ า ของหน่ ว ยลงทุ น และเปิ ดเผยข้ อมู ล ดั ง กล่ า วตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(5.15) จัด ท างบการเงิ น ของกองทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์และนาส่งงบการเงินต่อ สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์
(5.16) จัดทารายงานประจาปี ของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์ทุกรอบระยะเวลาสิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ภายใน 4 เดื อ นนับ แต่ วัน สิ น้ สุด รอบ
ระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(5.17) รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ า
เมื่ อ ปรากฏเหตุก ารณ์ ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ อัน อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ กองทุน
ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง
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(5.18) จัด ท า จัด ให้ มี ก ารท า จัด ส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่
เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(5.19) ติ ด ตาม ด าเนิ น การ และสั่ง การต่อ บุค คลต่า ง ๆ ซึ่ง มี ห น้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบตามสัญ ญาต่ า ง ๆ อาทิ ผู้ ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
ผู้จัดการกองทุน และที่ปรึ กษา ตามสัญญาแต่งตังที
้ ่เกี่ยวข้ อง
และติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องและการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดาเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ
(5.20) ปฏิบัติหน้ าที่อื่ น ๆ ตามที่ กฎหมายหลัก ทรั พย์ ก าหนดว่า เป็ น
หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(5.21) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มี
การเพิ่มทุนครัง้ อื่น ๆ ซึ่งมีประชาชนทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกองทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ใน
กรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
หรื อ โครงการจั ด การกองทุน ขัด หรื อ แย้ งกั บ หลัก เกณฑ์ ใ นกฎหมาย
หลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว หากบริ ษั ท จั ด การได้ ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์นนั ้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ
ผูก พัน ระหว่า งผู้ถือ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัดการหรื อโครงการจัด การ
กองทุนแล้ ว
(ค)

เงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวบริ ษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลี่ยนบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรื อทุกรายได้ ต่อเมื่อเกิดกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และ/หรื อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยมติ ที่เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ
โครงการจัดการกองทุน หัว ข้ อ 9 "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน " ให้
เปลี่ยนบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรื อทุกราย และมีการแต่งตังบริ
้ ษัท
จัดการรายใหม่ขึ ้นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน
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(2)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรายใดรายหนึง่ หรื อทุกรายถูกเพิกถอนใบอนุญาต
การประกอบธุร กิ จหลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทจัดการกองทุน หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่บริ ษัทจัดการได้

(3)

ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรื อ
ทุก รายจากการบริ ห ารจัด การกองทุน ตามมาตรา 128 แห่ ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์

(4)

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
นโยบายในการจัดการที่กาหนดไว้ โครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผล
ให้ บริ ษัท จัด การรายใดรายหนึ่ง หรื อ ทุก รายไม่สามารถด าเนิน การให้
สอดคล้ องกับประกาศ คาสัง่ ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว หรื อเป็ นการ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่
แก่ บ ริ ษัท จัด การรายใดรายหนึ่ง หรื อ ทุก ราย และบริ ษัท จัด การนัน้ ไม่
ประสงค์จะรับหน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับหน้ าที่
ในการจัดการกองทุนต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการรายดังกล่าวจะต้ องแจ้ งต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ต่อไป
โดยมีเงื่อนไขว่าบริ ษัทจัดการรายดังกล่าวจะต้ องเสนอชื่อบริ ษัทจัดการ
รายใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด (เว้ นแต่
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง หรื อประสงค์
จะแต่ ง ตัง้ ให้ บ ริ ษั ท จัด การรายที่ เ หลื อ รั บ หน้ า ที่ ต่ อ ไป) โดยที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหน่วยลงทุน จะดาเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนดหรื อแต่งตังให้
้ บริ ษัทจัดการ
รายทีเ่ หลือ (ถ้ ามี) ทาหน้ าที่จดั การกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนแทนบริ ษัทจัดการรายที่ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ต่อไป ภายใน 90
วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ

เมื่อมีเหตุเปลีย่ นตัวบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึง่ ตามข้ อ (1) - (4) ข้ างต้ นในระหว่าง
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยยังไม่ได้ มีการพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่หรื อยังไม่ได้
มีการมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการรายที่เหลือ (ถ้ ามี) ทาหน้ าที่ในส่วนของบริ ษัท
จัดการรายที่ถูกเปลี่ยนตัว ให้ บริ ษัทจัดการรายที่เหลือปฏิบตั ิหน้ าที่ทงในส่
ั ้ วนของ
ตนและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการรายที่ถกู เปลีย่ นตัวต่อไป
ในการเปลี่ยนบริ ษั ท จัด การหากเป็ นกรณี ที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ กาหนดให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ก็ให้ ดาเนินการขอ
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อนุมตั ิดงั กล่าวก่อน บริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะมีการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ หรื อแต่งตังให้
้ บริ ษัทจัดการรายที่
เหลือปฏิบตั ิหน้ าที่แทน อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการทุกรายได้ แจ้ งการ
ลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์ อักษรตามข้ อ (4) ข้ างต้ นนีจ้ น
ครบถ้ วนแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ที่
บริ ษัทจัดการเสนอชื่ อ หรื อ กองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตัง้
บริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยในกรณีดงั กล่าวจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกราย ได้ ให้ ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ ว
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการรายที่ถกู เปลีย่ นตัวไม่วา่ โดยคาสัง่
ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อโดยเหตุอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ต้ องดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการรายใหม่หรื อบริ ษัทจัดการรายที่เหลือ แล้ วแต่กรณี
เข้ าทาหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัท
จัดการรายใหม่หรื อบริ ษัทจัดการรายที่เหลือ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของบริ ษัทจัดการในเวลาใด ๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลี่ยนตัวบริ ษัท
จัดการแล้ วตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่
บริ ษัทจัดการตามข้ อ (4) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียม
การจัด การตามอัต ราที่ ร ะบุไว้ ใ นโครงการจัด การกองทุน โดยค านวณจ านวน
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่จริ ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวพ้ นจากหน้ าที่ กองทุน
อาจพิจารณาไม่แต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายอื่นเพื่อทดแทนรายที่พ้นหน้ าที่ไปก็ได้
(ง)

อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบาเหน็จในการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรายปี คิดในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า 10,000,000 บาทต่อปี
ตลอดอายุกองทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ วันสุดท้ ายของเดือนเป็ นฐานในการคานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุน
โดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุน เป็ นรายเดือน ทังนี
้ ้ รายละเอียดเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.8 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ"
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7.7.3. การแต่ งตัง้ สิทธิ หน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์
1.

การแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตัง้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัท
จัดการมีสิทธิ แต่งตัง้ บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหุ้น
มีมติให้ แต่งตัง)้ ทังนี
้ ้ รายละเอียดที่อยูต่ ิดต่อของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีดงั นี ้
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0-2222-0000
โทรสาร : 0-2470-1144-5

2.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(ข)

ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการอย่างเคร่ งครั ด
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(ค)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกับบริ ษัทจัดการใน
นามผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(ง)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝากไว้ ในบัญชี
เงิ น ฝากที่ เ ปิ ดไว้ ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุน และ/หรื อ บัญ ชี
ทรัพย์สินหรื อบัญชี กองทุนสาหรับการรับโอนหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ตามแบบซึ่งบริ ษัท
จัดการกาหนด เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุน
การจัดตังและการจดทะเบี
้
ยนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน และการจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับสานักงาน ก.ล.ต.
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(จ)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝากไว้ ในบัญชี
รับฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account) และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าได้ มีการ
โอนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชี รับฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account)
เข้ าฝากในบัญชีดงั กล่าวแล้ ว ทังนี
้ ้ ตามแบบซึง่ บริ ษัทจัดการกาหนดเพื่อยื่นเอกสาร
ดัง กล่า วให้ แ ก่ สานัก งาน ก.ล.ต. และให้ ก ารสนับ สนุน การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน
เพิ่มเติมกับสานักงาน ก.ล.ต.

(ฉ)

กากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตาม ให้ แจ้ ง สานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(ช)

จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทา
การ หรื องดเว้ นกระทาการ จนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ กองทุน หรื อไม่ปฏิบัติ
หน้ าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ โดยทังนี
้ ้ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(ซ)

รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน โดยแยกไว้ ต่ า งหากจากทรั พ ย์ สิ น ของผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้

(ฌ)

ควบคุม และติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อ
ทรัพย์สินอื่นใดของกองทุน เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึง
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

(ญ)

จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน

(ฎ)

รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเพิ่ม หรื อเพิ่มทุนจากบริ ษัทจัดการเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากที่
เปิ ดไว้ ที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(ฏ)

รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนทีบ่ ริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ แล้ วตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สมาคม และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อโครงการจัดการกองทุนกาหนดไว้

(ฐ)

ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ อง
เรี ยกค่าชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทังปวง
้
หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการ
ฟ้ องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนได้
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(ฑ)

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(ฒ)

พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็น ชอบการได้ มาหรื อจ าหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ซึ่งมีมลู ค่ามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึ่งร้ อย
ล้ านบาท) แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มี
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ
กฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึง่ ได้ รับการ
แต่งตังโดยค่
้
าใช้ จ่ายของกองทุน) (ถ้ ามี)

(ณ)

พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิก
สัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานซึง่ มีมลู ค่าของสัญญามากกว่า 100,000,000 บาท (หนึง่ ร้ อยล้ าน
บาท) แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
เข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึง่ ได้ รับการแต่งตัง้ โดยค่าใช้ จ่ายของกองทุน)

(ด)

ให้ ความเห็นชอบในการที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครอง
ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ กับ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอและ
เหมาะสม

(ต)

พิ จ ารณาเห็ น ชอบหรื อไม่ เ ห็ น ชอบการรั บ ช าระหนี ด้ ้ วยทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มิ ใ ช่
หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้ อมเหตุผลว่า ในขณะนัน้ การรั บชาระหนีด้ งั กล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ หน่วย
ลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้

(ถ)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็น
ว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่
เพื่อกองทุน

(ท)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เรื่ องที่ต้องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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(ธ)

แสดงความเห็ น ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เ กี่ ย วกับ การด าเนิน งานของกองทุน ใน
รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปี
ที่ผา่ นมา หรื อตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด

(น)

พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ว่ า การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อผู ก พั น กระทบต่ อ สิ ท ธิ ข อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่

(บ)

ให้ ความเห็นชอบการทาธุรกรรมเพื่อ กองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์

(ป)

ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
จัดการร้ องขออย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และ/หรื อข้ อกาหนดของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่
กรณี)

(ผ)

ชาระเงินในกรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อเงินลดทุนของกองทุน และ/หรื อชาระ
ผลประโยชน์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น ของกองทุน เป็ นยอดรวมให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน
รวมทังช
้ าระเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ แก่เจ้ าหนี ้ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ

(ฝ)

ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่า
การกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของ
ผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อ
เป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้ าน

(พ)

ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่
ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึง่ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

(ฟ)

ในกรณีที่มีการเลิก กองทุน หน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชี
ยังไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2)

ดูแลตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่
ผู้ช าระบัญ ชี ก ระท าการหรื อ งดเว้ น กระท าการตามกฎหมายดัง กล่า ว
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ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้ า
และ
(3)

จ่ายเงิน และ/หรื อทรัพย์สนิ อื่นเฉลี่ยคืนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของ
ผู้ชาระบัญชี

(ภ)

มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ เพื่อยุติการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ข องกองทุ น ตามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์

(ม)

มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(ย)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และกฎหมาย
หลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(ร)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครัง้ อื่น ๆ
ซึง่ มีประชาชนทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน

* การพิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบตามข้ อ (ฒ) และข้ อ (ณ) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะต้ อง
จัดทารายละเอียด เสนอความเห็น และจัด ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์โดยให้ เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ใน
การดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สทิ ธิตามมาตรา 132
ประกอบกั บ มาตรา 47 แห่ ง พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ ในการฟ้ องร้ องและบั ง คั บ คดี กั บ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุนหรื อผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณี ที่มีนัยสาคัญ และไม่
สามารถแก้ ไขให้ หมดไปได้ ให้ บริ ษั ท จั ด การมี อ านาจบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการ
ขอมติ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
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เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยมติที่เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการ
จัดการกองทุน ในหัวข้ อ 9 "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน " ให้ เ ปลี่ยนตัวผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และมีการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้นในเวลาใด ๆ ระหว่าง
อายุของกองทุน

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการใด ๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุน หรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(ค)

ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ถูกเพิก ถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิ จธนาคาร
พาณิ ชย์หรื อธุรกิจสถาบันการเงิน หรื อในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้

(ง)

ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติ
ในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา

(จ)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(ฉ)

ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขในโครงการจั ด การกองทุ น ที่ ส าคัญ อั น
เนื่องมาจากการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อกรณีอื่นใดอันมีผลให้
บริ ษั ท จัด การและผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไ ม่ ส ามารถตกลงกัน ได้ ในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ ไขดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าวมีผลให้ เป็ น
การเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ช)

ในกรณี ที่ ผ้ ู ดูแ ลผลประโยชน์ ข าดคุณ สมบัติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณี ดงั กล่าวบริ ษัท จัดการจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์จดั การแก้ ไขคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วันนับจากวันที่บริ ษัท
จัดการทราบหรื อควรได้ ทราบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว หรื อจากวันที่สานักงาน
ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขการ
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ขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุณสมบัติเสร็ จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์
มิได้ ทาการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ นอย่าง
อื่น
(ซ)

เมื่อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (1) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ (2) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อน
ผันการชาระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชาระบัญชี หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน
ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับต่าง ๆ และคาเสนอ
หรื อคาร้ องดังกล่าวไม่ได้ ถกู เพิกถอนภายใน 60 วัน

(ฌ)

เมื่ อ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รของรั ฐ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้
บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป

(ญ)

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้
ข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอก
เลิกสัญญาบอกกล่าวให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ร ายเดิ ม มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การตามที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึง
การลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
เนื่องจากกฎหมายหลักทรั พย์กาหนดให้ กองทุนต้ องมีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีที่
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ลงตามเงื่ อนไขการเปลี่ย นตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
จัด การโอนและส่ง มอบทรั พ ย์ สิน และเอกสารหลัก ฐานทัง้ หมดของกองทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงาน ก.ล.ต.
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รวมถึงการดาเนิน การอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนและส่งมอบทรั พย์ สิน และเอกสาร
ทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ภ้ ายในเวลา
อันสมควรเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั คง
ได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ จนกว่าการ
จัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อสานักงาน ก.ล.ต. จะแล้ วเสร็ จ
ในกรณี ที่สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ สิ ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ ได้ รับเงิ น
ค่ า ตอบแทน
และ/หรื อค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ ถึ ง ก าหนดช าระแต่ ยั ง มิ ไ ด้ ช าระให้ แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิ ดขึ ้นก่อนการสิ ้นสุดของ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดจะคานวณถึง
วันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรื อระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
4.

ค่ าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะคิดค่าใช้ จ่าย
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการออกไปปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี และ/หรื อ
ตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบทรัพย์สนิ ใน
อัตราที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กาหนด
ทังนี
้ ้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ สามารถเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ได้ ออกไป
ตามที่จาเป็ นและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
อาทิ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานของกองทุน ค่าใช้ จ่ ายในการเดินทาง ค่าที่ป รึ กษารวมถึงการว่าจ้ างผู้เชี่ ยวชาญ
ภายนอก ค่าที่พกั ตลอดจนค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดสาเนาเอกสาร
สิท ธิ และค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ อัน เนื่ อ งมาจากหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ก าหนดใน
โครงการจัดการกองทุน และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์หรื อตามที่ สานักงาน ก.ล.ต.
เห็นควรให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ตามจานวนที่จ่ายจริ ง
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.8 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ"

5.

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-3200-1
โทรสาร : 0-2470-1996-7
บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรั พย์ สินของกองทุน ซึ่งรวมถึงเอกสารการทาธุรกรรมเกี่ ยวกับทรั พย์ สินที่กองทุนลงทุน
ทังหมดไว้
้
ณ สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ เว้ นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยลักษณะของทรัพย์สิน
นันไม่
้ สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรื อในกรณีที่บริ ษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงเป็ นประการอื่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท
จัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บเอกสารสาคัญ
และทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ ที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
7.7.4. การแต่ งตัง้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
1.

การแต่ งตัง้ นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนิ
้ ติบุคคลต่อไปนี ้ ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์จากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่
เกี่ยวกับการจัดทา บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึง
ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องและข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยน
ชื่อ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9999
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จากสานักงาน ก.ล.ต. และได้ รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ให้ ทาหน้ าที่
เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบ
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สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของนายทะเบียน
นายทะเบียนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

มีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนีย มจากกองทุน สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน
หน่วยลงทุน

(ข)

จัดทาทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอย่างน้ อยประกอบด้ วยรายการ
ข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ค)

เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ ที่สานักงานของนายทะเบียน

(ง)

จัดทาและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั ตาม
ความเป็ นจริ ง

(จ)

กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องเกี่ยวกับการโอน การจานา การอายัด การออกใบ
หน่วยลงทุน หรื อหนัง สือรั บรองสิทธิ ในหน่ว ยลงทุนหรื อ สมุดบัญชี แ สดงสิทธิ ใ น
หน่วยลงทุน และการอื่นใดที่จาเป็ น และปิ ดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวไว้ ใน
ที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(ฉ)

จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทาโดยมิชอบอัน
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวม
และประมวลผลข้ อมูล ตลอดจนระบบสารองข้ อมูล ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์

(ช)

อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ในการตรวจดูห รื อ ขอสาเนาทะเบี ย น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างเวลาทาการของนายทะเบียน ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ซ)

ปฏิเสธคาขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมายหลักทรั พย์ หรื อหากการรั บ
ลงทะเบียนจะเป็ นเหตุให้ การถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อเกินอัตราการถือหน่วยลงทุนที่กาหนด

(ฌ)

จ่ายเงินปั นผล และเงินลดทุน

(ญ)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
หน้ าที่อื่นที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน
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7.7.5. การแต่ งตัง้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่ าทรัพย์ สิน
1.

การแต่ งตัง้ ผู้ประเมินค่ าทรัพย์ สิน
สาหรับการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าทรัพย์สิน ภายหลังจากที่ กองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานแล้ วนัน้ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติและ
ความเชี่ยวชาญครบถ้ วนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน หรื อสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน หรื อประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานใหม่ที่กองทุนจะลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และข้ อกาหนดใน
การประเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ การประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานจะกระทาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกัน
เกิน 2 ครัง้ มิได้
ชื่อ : บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
ที่อยู่ : ห้ องเลขที่ 36 ชัน้ 8 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-3800
โทรสาร : 0-2641-3801
ชื่อ : บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรสซัล (ประเทศไทย) จากัด
ที่ อ ยู่ : ชัน้ 31 อาคารไทยซี ซี เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2-675-8403
โทรสาร : 0-2-675-8427-8

2.

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

มี สิท ธิ ได้ รั บ ค่า ตอบแทนจากกองทุน ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ป ระเมิ น ค่ า
ทรัพย์สนิ

(ข)

ประเมินค่าทรัพย์สนิ หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่กองทุนได้ ลงทุนไปแล้ ว หรื อจะลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
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และข้ อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
และที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สนิ
(ค)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้ ตก
ลงกัน

7.7.6. การแต่ งตัง้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน
1.

2.

การแต่ งตัง้ ที่ปรึกษากองทุน
(ก)

บริ ษั ท จัด การอาจแต่ง ตัง้ คณะที่ ป รึ ก ษาของกองทุน ซึ่ง ประกอบด้ ว ยที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น และ
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์เบื ้องต้ นในต่างประเทศ

(ข)

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง้ บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์
เกี่ ย วกับการลงทุนในทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อ ให้ คาปรึ ก ษาหรื อ
คาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการกองทุน
เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึ กษาพิเศษ เป็ นต้ น โดยที่ปรึ กษา
กองทุนที่บริ ษัทจัดการอาจจะแต่งตัง้ ขึ ้นดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ลงทุนหรื อการบริ หารทรัพย์สินของกองทุน และไม่มีอานาจควบคุมการดาเนินงาน
ของบริ ษัทจัดการแต่อย่างใด นอกจากนี ้ ที่ปรึ กษากองทุนดังกล่าวจะต้ องปฏิบัติ
หน้ าที่ และมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้
ที่ปรึ กษากองทุน ค่า ใช้ จ่ ายจากการแต่ง ตัง้ ที่ปรึ กษากองทุนดังกล่าวถื อ ว่า เป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทุน

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน
(ก)

ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการ
เงินตามสัญญาบริ การให้ คาปรึกษาทางการเงินที่ได้ ตกลงกัน

(2)

ให้ คาปรึ ก ษา หรื อ ค าแนะนา และให้ ค วามช่ว ยเหลือ แก่ บริ ษั ทจัดการ
เกี่ยวกับการระดมเงินทุนเพื่อเพิ่มเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที่จะลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน (รวมถึงการ
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รับรองความถูกต้ องและสมบูรณ์ของข้ อมูลที่แสดงไว้ ในเอกสารคาขอใน
ส่ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ จ ะยื่ น ต่ อ
สานัก งาน ก.ล.ต. เพื่ อ การเพิ่ ม เงิ น ทุน ของกองทุน ตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์กาหนด)
(3)

จัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) โดยที่ปรึ กษา
ทางการเงินตามที่จาเป็ น อาทิ การตรวจสอบและสอบทานด้ านการเงิน
การตรวจสอบและสอบทานด้ านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทาน
ด้ านเทคนิคเกี่ยวกับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุน เป็ นต้ น

(4)

จัดเตรี ยมความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งความเห็นดังกล่าวต้ อง
เปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด

(5)

ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินมีการจัดทาประมาณการทางการเงินของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (นอกเหนือจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งจัดทาโดยผู้ประเมินค่าอิสระ) ซึ่งแสดงการ
วิเคราะห์ในกรณีพื ้นฐาน (Base Case) และการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ให้ อธิ บายความแตกต่างระหว่าง
รายงานการประเมินค่าทรั พย์ สินกับประมาณการทางการเงินดังกล่าว
(ถ้ ามี) ด้ วย

(6)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ป รึ กษาทางการ
เงิน (ถ้ ามี) ที่ได้ ตกลงกัน

ในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน บริ ษัทจัดการได้ แต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
(มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
รายละเอียดติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมีดงั นี ้
(1) ชื่อ
ที่อยู่

:

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

:

เลขที่ 252/6 อาคารส านัก งานเมื อ งไทย-ภั ท ร ชั น้ 6 และ
ชัน้ 8 - 11 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
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โทรศัพท์ :

0-2305-9000

โทรสาร :

0-2305-9539

(2) ชื่อ
ที่อยู่

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด

:

เลขที่ 48/45 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนื อ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :

0-2697-3800

โทรสาร :

0-2638-0301

(3) ชื่อ
ที่อยู่

(ข)

:

:

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

:

เลขที่ 35 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :

0-2208-3668-9

โทรสาร :

0-2256-8800

ที่ปรึกษาอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาพิเศษ ผู้ประกันการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเป็ นต้ น (ถ้ ามี) มีสิทธิ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่ปรึ กษาของ
กองทุนตามสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษา
(2) ให้ คาปรึกษาและคาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตัง้ การเพิ่มเงินทุน
หรื อการบริ หารจัดการกองทุน ตามขอบเขตที่ตกลงกัน โดยในกรณีของที่
ปรึ กษากฎหมายนัน้ การให้ คาปรึ กษาและค าแนะนาข้ างต้ น รวมถึ งการให้
ความเห็นเกี่ยวกับข้ อได้ เปรี ยบและข้ อเสียเปรี ยบของสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
เปรี ยบเทียบกับสิทธิของเจ้ าหนี ้และบุคคลอื่น ๆ ที่มีสทิ ธิเหนือรายได้ ในอนาคต
ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน (เฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่
กองทุนจะลงทุนเป็ นสิทธิ ในการรับ ประโยชน์ จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิ
ตามสัญญาแบ่งรายได้ ในอนาคตและกองทุนมิได้ เป็ นบุคคลเดียวที่มีสทิ ธิได้ รับ
รายได้ ในอนาคตทังจ
้ านวน)
(3) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษาที่ได้ ตกลงกัน
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7.7.7. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
1.

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุน (Domestic Bookrunner)
ในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนในประเทศ บริ ษัทจัดการได้ แต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
(มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)เป็ นผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
รายละเอียดติดต่อของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนมีดงั นี ้
(1) ชื่อ :
ที่อยู่ :

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 252/6 อาคารส านั ก งานเมื อ งไทย-ภั ท ร ชั น้ 6 และชั น้ 8 - 11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์

0-2305-9000

หมายเลขโทรสาร

0-2305-9539

(2) ชื่อ :
ที่อยู่ :

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
เลขที่ 48/45 อาคารทิ ส โก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเลขโทรศัพท์

0-2697-3800

หมายเลขโทรสาร

0-2638-0301

(3) ชื่อ :
ที่อยู:่

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

หมายเลขโทรศัพท์

02-208-3668-9

หมายเลขโทรสาร

02-256-8800

บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตัง้ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในภายหลัง ซึ่ ง เป็ น
นิติบคุ คลที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังผู
้ ้
จั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ให้ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
ทราบ
พร้ อมทั ง้ ประกาศให้
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ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
2.

ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ (Initial Purchasers)
ในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน บุคคลต่อไปนี ้เป็ นผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ
รายละเอียดติดต่อของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศมีดงั นี ้
ชื่อ

J.P. Morgan Securities plc

ที่อยู่

25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom

หมายเลขโทรศัพท์ +852-28008662
หมายเลขโทรสาร +852-28108819
ชื่อ

Merill Lynch (Singapore) Pte Ltd

ที่อยู่

50 Collyer Quay, #14-01 OUE Bayfront, Singapore 049321

หมายเลขโทรศัพท์ +65-66780000
หมายเลขโทรสาร +6566780130
3.

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
ชื่อ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2231-4333
หมายเลขโทรสาร 0-2231-4890
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็ นบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนของกองทุน และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบ พร้ อมทังประกาศให้
้
ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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7.7.8. ผู้สอบบัญชีของกองทุน
1.

การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีต่อไปนี ้ให้ ทาหน้ าที่จดั ทา สอบทาน และ/หรื อ ตรวจสอบ
งบการเงินของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ชื่อ : บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

2.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของกองทุน มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้

7.8.

(ก)

มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี

(ข)

จัดทา สอบทาน และ/หรื อ ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนตามตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดทาบัญชีที่ใช้ บงั คับ และ

(ค)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การสอบบัญชี

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรื อค่าใช้ จ่ายที่สมเหตุสมผลจากผู้จองซื ้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกองทุนได้ เพียงเท่าที่บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีการกาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
เท่านัน้ นอกจากนี ้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทจัดการสามารถหักเงินของ
กองทุนเพื่อนาไปชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและการบริ
้
หารจัดการกองทุน
ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนได้
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7.8.1. ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หน่ วยลงทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1.

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน การจ่ ายเงินปั นผล หรื อการลดทุ น
(ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยลงทุน การจ่ายเงินปั นผล หรื อการลดทุน (ถ้ ามี) หรื อการคืนเงินจากการชาระบัญชีเพื่อ
เข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงิน
กาหนด (ถ้ ามี) โดยหักจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อจากการใช้ บริ การโอนเงินการจ่ายเงินปั นผล หรื อการลดทุน (ถ้ ามี) หรื อการคืนเงินจาก
การชาระบัญชีเพื่อเข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.

ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน
ตามอัตราที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)

3.

ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ตามอัตราที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)

4.

อื่น ๆ
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)

(ข)

ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตาม
อัต ราที่ ผ้ ู สร้ างสภาพคล่ อ งในตลาดรองหรื อ นายหน้ า ค้ าหลัก ทรั พ ย์ ( Broker)
กาหนด

(ค)

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขอให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดาเนินการให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ตามอัตราที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหรื อผู้ถื อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
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7.8.2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนดังต่อไปนี ้จะถูกจัดสรรเป็ นค่าใช้ จ่าย เพื่อใช้ ในการ
ค านวณก าไรสุ ท ธิ ก าไรสะสม และ NAV
ของหน่ ว ยลงทุ น ตามรายละเอี ย ดการจ่ า ย
เงินปั นผลในหัวข้ อ 1.9.2 “สิทธิประโยชน์ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และการคืนเงินลงทุน”
1.

ค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยค่าธรรมเนียมการ
จัดการขันต
้ ่าเท่ากับ 10,000,000 บาทต่อปี ตลอดอายุกองทุน

2.

ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะคิดค่าใช้ จ่าย
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการออกไปปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบทรัพย์สนิ ประจาปี และ/หรื อตาม
ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบทรัพย์สินใน
อัตราที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กาหนด (ไม่รวมค่าพาหนะและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางจะเรี ยก
เก็บตามจริ ง) สาหรับค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั ตลอดจนค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มต่าง ๆ
เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดสาเนาเอกสารสิทธิในอัตราที่จ่ายจริ ง

3.

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี
ตามอัตราที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด

4.

ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน (ถ้ ามี)
(ก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ปรึ กษาของกองทุน สาหรับการจัดตังและ/หรื
้
อการ
บริ หารจัดการกองทุน การเพิ่มเงินทุน การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และอื่น ๆ ตามที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควรโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของกองทุน เช่น ค่าที่ปรึ กษา
กฎหมาย ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาอื่น ๆ ค่าจ้ างที่ปรึ กษาหรื อวิศวกร
ตรวจสอบทรัพย์สินและ/หรื อประเมินคุณภาพงาน ค่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ต่าง ๆ ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้ านการประกันภัย (ถ้ ามี) ค่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ
ผู้ประเมินปริ มาณจราจร เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ข)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
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ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงินในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ตามอัตราที่ระบุใน
สัญญาแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ น จะเรี ยกเก็บที่อตั ราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ของ
จานวนเงินที่ระดมทุนได้ ในแต่ละครัง้
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเสนอขายส่วนเพิ่มทุนได้ แล้ วเสร็ จ คณะที่ปรึ กษาจะ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน สาหรับคณะที่ปรึ กษาตามจานวนและ
ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ได้ ต กลงไว้ ล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนีย มสาหรั บคณะที่ป รึ ก ษา
ดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
5.

ค่ าธรรมเนียมในการจัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุน
กรณีที่มีการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน : รวมในอัตราที่กาหนดในหัวข้ อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุน - 4 ค่า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษากองทุน (ถ้ ามี ) - (ข)
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ”
โดยจ่ า ยให้ แก่ ผ้ ู จั ด จ าหน่ า ย และ/หรื อ
ผู้จัดจาหน่ายร่ วม (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้สนับสนุนการจาหน่าย (ถ้ ามี) และ/หรื อบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจาหน่ายเอง ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้

6.

7.

ค่ าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการขาย
(ก)

กรณีที่มีการเพิ่มทุน : ตามที่จ่ายจริ ง แต่จะไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของจานวนเงินที่เพิ่ม
ทุนได้ ในแต่ละครัง้

(ข)

ภายหลังการเพิ่มทุน : ค่า ใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาดและส่งเสริ มการขายที่เกิดขึ ้นภายหลังการเพิ่มทุนกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง
แต่จะไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสิ ้นปี บัญชีของปี บัญชี
ก่อนหน้ า

ค่ าธรรมเนี ย มธนาคารผู้ รับฝากเงินเพื่อ รั ก ษาเงินที่ ได้ รั บจากการจ าหน่ า ยหน่ ว ย
ลงทุนส่ วนเพิ่มทุน
ตามที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนจะชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทัง้
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
หน้ าที่ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายของที่
ปรึกษากฎหมายดังกล่าวเป็ นต้ น
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ค่ าธรรมเนียมการยื่นคาขอต่ อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
(ก)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขออนุมตั ิจากสานักงาน ก .ล.ต. ในการจัดตังและจั
้
ดการ
กองทุนตามจานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด

(ข)

ค่า ธรรมเนี ย มการยื่ น ค าขอให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ รั บ หน่ว ยลงทุน เป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามจานวนที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น (หรื อการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามจานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด

10.

ค่ าธรรมเนียมการรับหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ก)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
เมื่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ รั บ จดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ ว กองทุนจะชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.05
ของเงินทุนจดทะเบียน โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และ
อัตราค่าธรรมเนียมขันสู
้ งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท

(ข)

ค่าธรรมเนียมรายปี
กองทุนต้ องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ดังต่อไปนี ้
(1)

ร้ อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้ านบาท

(2)

ร้ อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท

(3)

ร้ อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท

(4)

ร้ อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท

(5)

ร้ อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้ านบาท

หรื ออัตราอื่น ๆ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดเป็ นครัง้ คราว
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ทัง้ นี ้ อัตราค่าธรรมเนียมขัน้ ต่าต้ องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอัตรา
ค่าธรรมเนียมขันสู
้ งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
11.

ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
(ก)

ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมในการยื่นจัดตังกองทุ
้
น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุน ค่าธรรมเนียมใน
การขอให้ หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าใช้ จ่ ายในการเตรี ย มและจัด ทาเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็ นต้ น
ตามที่จ่ายจริ ง

(ข)

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการดารงสถานะเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ตามที่จ่ายจริ ง

(ค)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การ
ตรวจระบบงาน การตรวจสอบรายได้ ตามที่จ่ายจริ ง

(ง)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนโดยตรง เช่น ค่า ธรรมเนียมที่
ปรึ กษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการเข้ า
ทาสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว
หรื อประกาศที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่จ่ายจริ ง

(จ)

ค่า ธรรมเนี ย มหรื อค่า ใช้ จ่ า ยเพื่ อการจัด หา ได้ ม า จ าหน่า ย จ่ า ย โอนสินทรั พ ย์
ทรั พย์ สิน หลักทรั พย์ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้ าในการจ าหน่ายหรื อโอนสิท ธิ
ค่าใช้ จ่ายในการจาหน่ายหรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น ตามที่จ่าย
จริ ง

(ฉ)

ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการ
ลงทุนหรื อจาหน่าย โอนหรื อรับโอนทรัพย์สิน ซึ่งต้ องการความเห็นและการศึกษา
เพิ่มเติมจากผู้เชี่ ยวชาญ และค่าที่ปรึ กษาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง และค่าที่ปรึ กษาที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น ที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญด้ านการประกันภัย ที่ปรึ กษาการ
ลงทุน ค่าที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ช)

ค่าภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายสินทรัพย์
หรื อหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นของกองทุน เช่น ค่านายหน้ า ซือ้ ขายหลักทรัพย์
ซึ่งจะรวมอยู่ในต้ นทุนของค่าซื ้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื ้อหลักทรัพย์ และจะถูก
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หักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ
หรื อขายทรัพย์สนิ ค่าใช้ จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ตามที่จ่าย
จริ ง
(ซ)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่า และ/หรื อสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ ตามที่จ่ายจริ ง

(ฌ)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกาไรขาดทุน ค่าใช้ จ่ายจัดทา
รายงาน หรื อบทวิจยั ตามที่จ่ายจริ ง

(ญ)

ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการทรั พย์สิน เช่น ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาเวปไซต์ การส่งเสริ มการ
ขาย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าน ้ามัน เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ฎ)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าควบคุมงาน ต่อเติม เปลีย่ นแปลง ซ่อมแซม ตกแต่งใหม่
ดูแล บารุ งรั กษา และ/หรื อก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ ง พัฒนา เพิ่มมูลค่า และ
ปรับแบบภูมิทศั น์หรื อภูมิสถาปั ตย์ในทรัพย์สนิ หลัก และ/หรื อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องที่
กองทุนลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ทังนี
้ ้ รวมถึงการซื ้อใหม่ ซื ้อทดแทนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เครื่ องใช้
อื่น ใดที่ จ าเป็ นต่อ การด าเนิน ธุ ร กิ จ หรื อ ทาประการใด ๆ เกี่ ย วกับทรั พ ย์ สิน ของ
กองทุ น เพื่ อ ให้ ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วอยู่ ใ นสภาพที่ ดี แ ละมี ค วามพร้ อมที่ จ ะหา
ผลประโยชน์ ตามที่จ่ายจริ ง

(ฏ)

ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย เช่น ค่าเบี ้ยประกันภัย และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกันภัย เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ฐ)

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้ องตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานราชการ เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุ ง
ท้ องที่ ภาษี ป้าย เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ฑ)

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัด หาผลประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น หลัก เช่ น ค่า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนดในสัญ ญาที่
เกี่ยวข้ องกับและ/หรื อเพื่อประโยชน์ในการเข้ าลงทุนของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือ
โต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุนและการแจ้ งข้ อมูลต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่า
จองซื อ้ หน่ว ยลงทุน ค่า ประกาศหนังสือพิ มพ์ (ถ้ า มี) รวมทัง้ ค่า ใช้ จ่า ยต่าง ๆ ที่
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เกิดขึ ้น เนื่องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เป็ น
ต้ น ตามที่จ่ายจริ ง
(ฒ)

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ โครงการแล้ ว เสร็ จ (ในกรณี ที่ เ ป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)
ตามที่จ่ายจริ ง

(ณ)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับชาระหนี ้ใด ๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษา
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
กองทุน ตามที่จ่ายจริ ง

(ด)

ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่ า
อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ต)

ค่ า จั ด ท า ค่ า แปล และค่ า จั ด พิ ม พ์ ใบจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ใบหน่ ว ยลงทุ น
ใบเสร็ จ รั บเงิ น ใบกากับ ภาษี และแบบฟอร์ มอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ กองทุน และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามที่
จ่ายจริ ง

(ถ)

ค่าจัดทาและจัดพิมพ์ หนังสือชี ช้ วน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงานประจาปี
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่จ่ายจริ ง

(ท)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน
ต่า ง ๆ ถึ ง ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน รวมถึ ง การลงประกาศในหนัง สือ พิ ม พ์ ร ายวัน เช่ น
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และ/
หรื อเงินจากการลดทุน เป็ นต้ น และ/หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริ ง

(ธ)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัด ส่งจดหมายเชิญ
ประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(น)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า
เอกสารในการประชุม ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาหนังสือเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(บ)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน (สาหรับผู้ที่มิได้ เป็ นบุคลากรของ
บริ ษัทจัดการ) หรื อคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ ามี) เช่น ค่าจ้ าง ค่าเบี ้ยประชุม เป็ นต้ น
ตามที่จ่ายจริ ง
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(ป)

ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ ตามที่
จ่ายจริ ง

(ผ)

ค่าใช้ จ่ ายต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การติ ดต่อ ประสานงานกับ บุค คลที่เกี่ ยวข้ อ งใน
ต่างประเทศ (ถ้ ามี) เกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่า โทรสารทางไกล ค่า เดิ น ทาง ค่า ที่ พัก ค่า เบี ย้ เลี ย้ ง ค่ า ประกัน การ
เดินทาง เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ฝ)

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการมี บัญชี กองทุนกับธนาคาร เช่ น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่
ธนาคารเรี ยกเก็บค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค ตามที่จ่ายจริ ง

(พ)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การเพิ่มทุน
และ/หรื อ การลดทุน เช่ น ค่า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่า อากรแสตมป์ ค่า บริ ก ารที่
นายทะเบียนเรี ยกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น ตามที่จ่าย
จริ ง

(ฟ)

ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ การเปลีย่ นประเภทโครงการ
การเพิ่มเงินทุน หรื อการลดเงินทุน เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน การทาเอกสารแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ภ)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการลงทุนในหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน การตรวจตราสภาพทรัพย์สิน และการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยคิดค่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ในอัตรามาตรฐานภายในของบริ ษัทจัดการ
และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดสาเนาเอกสารสิทธิ
เป็ นต้ น

(ม)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนหรื อเปลี่ยนแปลงบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันประกอบด้ วย
(1)

ค่าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามที่
จ่ายจริ ง

(2)

ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่าง
การชาระบัญชี ก องทุน จนถึ งการจดทะเบีย นเลิก กองทุน กับสานัก งาน
ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริ ง
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(3)

ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มในการเฉลี่ ย คื น ทรั พ ย์ สิ น ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง

(4)

ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อันเกี่ ยวเนื่องกับการเลิก หรื อ
เปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามที่จ่ายจริ ง

(ย)

ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง

(ร)

ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีทางศาลที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการบริ หารทรัพย์สนิ ของกองทุนและบริ ษัทจัดการ เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินคดี (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดี
ทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไข
สัญ ญา ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการติ ด ตามทวงถามหรื อ การด าเนิ น การตาม
กฎหมายเพื่อการรับชาระหนี ้ใด ๆ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับกองทุน เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ล)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทุน
ตามที่จ่ายจริ ง

(ว)

ดอกเบี ้ย ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) ตามที่จ่ายจริ ง

(ศ)

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดการกองทุน เช่น ค่าเสียหายอันจะเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ ภัยจากสงครามกลางเมือง เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(ษ)

ค่าสินไหมทดแทนแก่บคุ คลภายนอกสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง ยกเว้ น ความเสียหายนันเกิ
้ ดจากการ
ทุจริ ต ประมาท เลินเล่อ หรื อโดยเจตนาของบริ ษัทจัดการเอง

(ส)

ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ก่อขึ ้นโดย
ชอบตามหน้ าที่ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง

อัตราค่าธรรมเนียมในหัวข้ อ 7.8.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน” และหัวข้ อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ” เป็ นอัตราตามที่จ่ายจริ ง
ที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
้
น หากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีภาระต้ องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมในหัวข้ อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุน” ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สิน หรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรื อมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว หรื อมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนแล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของเดือน
เป็ นฐานในการคานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน จะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
7.8.3. การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
1.

การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่ายภายใต้ อัตราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิ่ม/ ลด/ ยกเว้ นค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้
อัตราที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.8.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน” และหัวข้ อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ” ข้ างต้ น
ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ดีในการเรี ยกเก็บ เพิ่มหรื อลด หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ข้ างต้ นนี ้ บริ ษัทจัดการจะทาการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ

2.

การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่ม/ลดอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อ 7.8.1
“ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ” และหัวข้ อ 7.8.2
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็ บจากกองทุน ” โดยไม่ถือว่า เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าอัตราที่ระบุในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังกล่าวได้ ในกรณีที่ได้ รับอนุมติจากผู้ถือหน่วยด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.
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(ข)

กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นแปลงลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ (ก) ข้ อ (ข) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าว
7.9.

การประเมินค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.

เป็ นการจัดทารายงานการประเมินค่าทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานอย่างเต็ม รู ปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน (รายงาน
ประเมินค่า)

2.

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อย
1 ราย ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนมีมูลค่าตังแต่
้ 50 ล้ านบาท
ขึ ้นไป

3.

กรณี ก ารได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นการท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง
การประเมินค่าทรัพย์สนิ จะต้ องดาเนินการโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อย 2 ราย

4.

กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ นหุ้น (ตามข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ ซึ่งจะต้ องทาการประเมินค่า
ให้ ประเมินค่าทังในชั
้ นของกองทุ
้
นและในชันของบริ
้
ษัทที่ออกหุ้นดังกล่าว โดยการประเมินค่าในชันของ
้
กองทุน ให้ คานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัท ที่ออกหุ้นและปั จจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนโดยทางอ้ อมด้ วย และการประเมินค่าในชัน้ ของบริ ษัท ให้
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่บริ ษัทดังกล่าวได้ ลงทุน

5.

กรณีทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นตราสารแห่งหนี ห้ รื อสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ก้ ยู ืมเงิน
(ตามข้ อ (ฉ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินที่เป็ นอิสระ ซึ่งจะต้ องทาการประเมินค่าตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าวใช้ มูลค่ายุติธรรมตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน
(Association of Investment Management Companies - AIMC) โดยอนุโลมหรื อตามมูลค่าที่เป็ นไป
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ตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล หากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่รองรับการกาหนด
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ

7.10.

6.

ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่มีประสบการณ์หรื อความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

7.

ผู้ประเมินค่าต้ องพิจารณาผลประโยชน์หรื อการใช้ ประโยชน์ ของทรั พย์สินอย่างเต็มรู ปแบบ โดย
พิจารณาถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ไม่วา่ จะเป็ นฉบับร่างที่ใกล้ เสร็ จสมบูรณ์หรื อ
ฉบับลงนามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในโครงการจัดการกองทุน)

8.

การประเมินค่าต้ องดาเนินการล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึง่ ทรัพ ย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นเวลาไม่
เกิน 1 ปี

9.

การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน จะกระทาโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน
2 ครัง้ มิได้

10.

การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนจะกระทาทุก 3 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมิน
ค่าครัง้ ล่าสุด หรื อเมื่อปรากฏแก่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบบัญชีของกองทุนเห็น
ว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดย
ไม่ชกั ช้ า

การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายหน่ วยลงทุน
7.10.1. การคานวณมูลค่ าทรัพย์ สิน มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
ในการคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใต้ ข้อ (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ของ
นิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” บริ ษัทจัดการจะคานวณโดยใช้ ราคาที่ได้ จากการ
ประเมินครัง้ ล่าสุดซึง่ ปรับปรุงด้ วยการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี)
และการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี) ที่เกิดขึ ้นภายหลังการประเมินล่าสุด ใน
กรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริ ษัทตามข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน”
นัน้ หากหุ้นดังกล่าวมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทตาม
ข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์ สินกิจ การโครงสร้ างพื ้นฐาน” ด้ วยวิธีการข้ างต้ นโดยอนุโลม โดย
คานึง ถึ ง ภาระภาษี ข องบริ ษั ท ที่ อ อกหุ้น และปั จ จัย อื่ น ที่ อ าจมีผลกระทบต่อ ราคาทรั พย์ สิน กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทดังกล่าว
ส่วนการคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้ างต้ นบริ ษัทจัดการจะคานวนตาม
ราคาที่กาหนดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดราคาทรัพย์ สินของสมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน
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(Association of Investment Management Companies - AIMC) หรื อตามราคาที่เป็ นไปตามหลัก
วิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล หากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่รองรับการกาหนดราคาของ
ทรัพย์สนิ
ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี แรกนับแต่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน กล่าวคือ ราคาซื ้อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดังกล่าว เว้ นแต่จะมีการประเมินค่าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด ๆ
บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.

คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการ
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล

2.

คานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4
ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ในกรณี ที่ มี ผ ลประโยชน์ เ กิ ด ขึ น้ จากการค านวณตามข้ อ 1 และ 2 ข้ างต้ น ให้ บ ริ ษั ท จัด การน า
ผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
สาหรับวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของ
หน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.10 “การคานวณและเปิ ดเผย
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน” นี ้ เว้ นแต่กรณีที่ ก.ล.ต. สานักงาน
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข
เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการ
ประกาศเป็ นการคานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้
ล่าสุดเป็ นฐานในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อ
ขายได้ จริ งของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
7.10.2. การเปิ ดเผยมูลค่ าทรัพย์ สิน มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ าของหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
เป็ นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองว่าการคานวณดังกล่าวได้ กระทาตามกฎหมายหลักทรัพย์
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บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ น ผ่านระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลัก ทรั พย์ และ
เปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดการและสานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงั ้
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
ทัง้ นี ้ การค านวณมูลค่า ทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน ที่บ ริ ษั ทจัดการ
ประกาศ เป็ นการคานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ หรื อรายงานการสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินครัง้ ล่าสุดเป็ นฐานในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจ
ไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้ จริ งของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
7.11.

ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน รวมทังงบการเงิ
้
น (ทังราย
้
ไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน
หรื อผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์
(แล้ วแต่กรณี) กาหนด
7.11.1. การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เหตุการณ์สาคัญที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
1.

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการเพิ่มทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
ให้ บริ ษัทจัดการรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติหรื อการยกเลิก การเสนอขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้ กรุ ณาพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 7.16.1 “การยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน”

2.

ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้
หรื อควรรู้ถึงกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้ อจากัด
ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”

3.

เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากปรากฏกรณีอนั ทาให้ การอนุมตั ิ การเพิ่มทุนของ
สานักงาน ก.ล.ต. สิ ้นสุดลงและไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ให้ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน

4.

เมื่อเกิดกรณีที่อาจทาให้ ต้องเลิกกองทุน ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โ ดยไม่ชัก ช้ า และในกรณี ที่ ก องทุน มี ห น่ ว ยลงทุน เป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
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ให้ บริ ษัทจัดการรายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลต่อสานักงาน ก.ล.ต.และในกรณีที่กองทุนมีหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยโดยไม่ชักช้ า
เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญ

กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเกี่ ยวกับหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหัวข้ อ 7.7.2
“บริ ษัทจัดการ – 1 สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ – (ข) หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของบริ ษัทจัดการ”
7.11.2. การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดสาหรับหลักทรัพย์ จดทะเบียน
เมื่อหน่วยลงทุนได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะต้ อง
รายงานข้ อ มูลต่อ ตลาดหลักทรั พย์ ใ นเรื่ อ งต่า ง ๆ ตามที่ กาหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลักทรั พ ย์
ที่เกี่ยวข้ องตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปั จจุบนั เรื่ องที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
1.

วันกาหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรื อในกรณีขอความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้ แจ้ งกาหนดวันสุดท้ ายของ
การรับหนังสือแจ้ งมติด้วย

2.

มติกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรื อวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวันให้ สทิ ธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

3.

กองทุนจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

4.

มติให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรื อลดเงินทุนจดทะเบียน

5.

การออกหน่วยลงทุนประเภทใหม่ (Tranche)

6.

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

7.

การได้ มาหรื อเสียไปซึง่ สัญญาทางการค้ าที่สาคัญ

8.

การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต.

9.

การด าเนิ น การขอมติ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น ใน
สาระสาคัญ

10.

มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
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11.

มีการออกผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ที่ สาคัญ การพัฒนาที่สาคัญเกี่ ยวกับทรั พยากร เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้ นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

12.

การทาธุรกรรมกู้ยืมเงินในนามของกองทุนหรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมี
นัยสาคัญ

13.

มีข้อพิพาทที่สาคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน เช่น ข้ อพิพาทเกี่ยวกับ
แรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ขายสินค้ าให้ กองทุน

14.

กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ

15.

กองทุนมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

16.

กองทุนประกาศเลิกกอง

17.

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเลิกกิจการและมีการชาระบัญชี

18.

การประเมินราคาทรัพย์สินที่สาคัญของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ ยวข้ องโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไป

19.

การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในโครงการจ่ายลงทุน

20.

การผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทังแนวทางในการแก้
้
ไขเหตุ
ดังกล่าว

21.

กรณีใด ๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุน หรื อต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหน่วยลงทุน

22.

การเปลีย่ นแปลงสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ

23.

การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทุน ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์

24.

การเปลีย่ นแปลงของนายทะเบียนหรื อสานักงานใหญ่ของนายทะเบียน

25.

มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทุน รายงานประจาปี ของกองทุน ซึ่งได้ มีการจัดเตรี ยมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวภายในกาหนดเวลา
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ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.11.3 “งบการเงิน” หรื อหัวข้ อ 7.11.4 “รายงานประจาปี ” หรื อหัวข้ อ
7.11.7 “การรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ” ตามแต่กรณี
26.

รายงานสรุปผลการดาเนินงานของกองทุนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

27.

ข้ อมูลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์กาหนด

7.11.3. งบการเงิน
บริ ษัทจัดการต้ องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี ้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
1.

งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ทังนี
้ ้ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
แต่ละไตรมาส และ

2.

งบการเงิ นประจางวดการบัญชี ที่ผ้ ูสอบบัญชี ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว ทังนี
้ ้
ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ นาส่งงบการเงินประจางวดการบัญชีของกองทุนตามข้ อ 2 ให้ แก่สานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ สง่ งบ
การเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้ อ 1 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว บริ ษัทจัดการจะ
นาส่งงบการเงินตามข้ อ 1 และข้ อ 2 ให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
งบการเงินจะต้ องจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทาธุรกรรมในแต่
ละลักษณะ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรม
หรื อวิธีการต้ นทุนบริ ษัทจัดการต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านัน้
ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึง่ เป็ นหุ้นตามข้ อ (จ) ของนิยามคา
ว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” บริ ษัทจัดการจะจัดทางบการเงินของบริ ษัทที่ออกหุ้นดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด และตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน
ของบริ ษัทที่อ อกหลัก ทรั พย์ โดยอนุโลม และจะจัดทาและน าส่งงบการเงิ นรวมของกองทุน และงบ
การเงินของบริ ษัทดังกล่าว พร้ อมกับงบการเงินของกองทุน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และคาอธิ บาย
ระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management and Discussion and Analysis) ตลอดจนแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี
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7.11.4. รายงานประจาปี
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทาและส่งรายงานประจาปี ของกองทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต.
และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ ตลาดหลักทรัพย์
ด้ วย ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มี
ข้ อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนไว้ ในรายงานประจาปี ของกองทุนที่จะจัดส่ง
ให้ สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์

7.11.5. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่จดั ทาและส่งแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี โดยมีเนื ้อหาและรายละเอียดตามที่
กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
7.11.6. การรายงานความคืบหน้ าโครงการที่ไม่ แล้ วเสร็จ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัท
จัดการจะจัดทารายงานความคืบหน้ าของโครงการโดยเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี ของกองทุน
และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
7.11.7. การรายงานมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นราย
ไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 7.10.1 “การ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน”
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัท
จัดการจะจัดทารายงานความคืบหน้ าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่วนั ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินนัน้
และส่งรายงานดังกล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของกาหนดเวลา 6 เดือน
หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์
โดยรายงานความคืบหน้ าของโครงการข้ างต้ น ต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
1.

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบความคืบหน้ าของโครงการกับแผนงานของโครงการ

2.

ในกรณี ที่ ความคื บหน้ าของโครงการไม่เป็ นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผนงาน โดยระบุแนว
ทางแก้ ไขและผลกระทบที่กองทุนได้ รับหรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย
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ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะจัดส่ง
รายงานตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
7.11.8. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กาหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่
ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ทาการแก้ ไขเพิ่มเติม ประกาศ กาหนด ออกคาสัง่
หรื ออนุญาตเป็ นประการอื่น ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิไปตามการแก้ ไข เพิ่มเติม การ
ประกาศกาหนด คาสัง่ หรื อคาอนุญาตนันโดยถื
้
อว่าได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
7.12.

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุน
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชี คือ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากรอบระยะเวลาบัญชีเดิมคือ วันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี )
โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการเปลีย่ นแปลงเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

7.13.

สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
7.13.1. สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงิน
ปั นผลมีสทิ ธิที่จะได้ รับการจัดสรรผลกาไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนด
ไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ทังนี
้ ้ จะยกเงินปั น
ผลส่ว นดัง กล่า วให้ เป็ นรายได้ แผ่ น ดิ น โดยถื อ ว่า ผู้ถื อ หน่วยลงทุน ทัง้ ปวงรั บ ทราบและยิ นยอมให้
ดาเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและ
แยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุน โดยไม่นามา
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน
7.13.2. สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่ง
เพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึง่ ลงมติในเรื่ องดังกล่าว โดยแสดงไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ (แล้ วแต่กรณี)
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เรื่องที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องการดาเนินการต่อไปนี ้ของ
กองทุน เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการได้ โดยไม่
ต้ องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก)

การถอดถอนหรื อแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 “บริ ษัทจัดการ” และหัวข้ อ 7.7.3 “การเสนอขาย การ
จัดสรร การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”

(ข)

การได้ มาเพิ่ มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรั พ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ มี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว รวมถึงการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมผ่านบริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ทน. 1/2554 เว้ นแต่ในกรณีการได้ มาเพิ่มเติมหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามข้ อ ตกลงหรื อสัญญาที่มีกับ
ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของ
รัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึง่ ไม่มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย) ซึง่ ได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง
แล้ วในโครงการจัดการกองทุน หรื อในกรณีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าวที่
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6
เดือน กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สิน
หลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ” และหัวข้ อ 2.2.6 “การจาหน่ายไปซึ่ง
ทรั พย์สินของกองทุน ” ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการกาหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการ
จัดการกองทุนแล้ วว่าการได้ มาเพิ่มเติ มหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็น ชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ นนโดยไม่
ั้
ต้อง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ค)

การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มมี ลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อย
ละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่
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เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการ
จัดการกองทุน หรื อ เป็ นการเข้ าทาแก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญา
ดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะ
คานวณมูลค่า ทรั พย์ สิน ดังกล่า วโดยพิ จารณาจากมูลค่า การลงทุน ภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 3.8 “การบริ หาร
จัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในอนาคต” ทังนี
้ ้
ในกรณีที่มีการกาหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่าการเข้ าทา
แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่ เ กี่ ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อความเห็น ชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ นนโดยไม่
ั้
ต้อง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ง)

การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สิน กิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ซึ่งมีมลู ค่าของทรัพย์สินหรื อสัญญา (แล้ วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้ าน
บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
ทาธุรกรรมดังกล่าว หรื อ ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว
(แล้ วแต่กรณี ) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 5.3
“การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”

(จ)

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคา
จากัดความวรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ทาธุรกรรม
ตามข้ อ (ง) ข้ างต้ น กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 5.3 “การ
ดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”

(ฉ)

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุน ตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.14 “การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

(ช)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.5 “การ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”

(ซ)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.6 “การลด
เงินทุนจดทะเบียน”

395

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

2.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(ฌ)

การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่นตามที่ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด

(ญ)

การเลิกกองทุน ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.16 “การยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน”

(ฎ)

การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุนหรื อกองทุนที่กาหนดไว้
ในหัวข้ อ 7.8.3 “การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย - 2 การเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย” และ

(ฏ)

การแก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อผูกพัน ระหว่า งผู้ถือ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษัท จัดการในเรื่ อ งที่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ รวมถึงการแก้ ไขข้ อกาหนด
ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ ตอบ
แทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และเรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่า
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีดงั กล่าวต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอมติผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
น เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจน
หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อกันทาหนังสือ
ขอภายในระยะเวลาที่กาหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นอาจเรี ยกประชุมเองก็
ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
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การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่ อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุนมีสิทธิ ออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน หรื อ
กาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนดก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบี ย นนัน้
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นจากเดิ ม ที่ เ คยแจ้ งไว้
บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อกาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
นายทะเบียนกาหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้ งไว้ นนั ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนัง สือขอมติ หรื อหนังสือ นัดประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แ ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นจริ ง
ดังนัน้ การจ่ายหรื อการแจกจ่ายทรั พย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนผู้ซงึ่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริ ษัท
จัดการกระทาไปโดยชอบ
(ก)

การขอมติโดยส่งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.14.1
“วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

(ข)

การขอมติโดยเรี ยกประชุม
(1)

องค์ประชุม
(1.1)

การขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
โดยมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ ในข้ อ
(1.2) ท้ ายนี ้

397

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(1.2)

(2)

องค์ประชุมที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1.1) ข้ างต้ นมิให้ นามาใช้ บงั คับ
กับการขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการ ซึง่ จะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.14.1
“วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

สิทธิออกเสียง
(2.1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
โดยทางอ้ อมในเรื่ องที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องที่จะลงมตินนั ้
อย่ า งไรก็ ต าม ในการขอมติ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บุ ค คลที่ เ ข้ า
ลักษณะดังต่อไปนี ้สามารถเข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการได้ โดยไม่อยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดที่ห้ามมิให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียเข้ าร่วมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
(2.1.1.) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ นิ ติ บุค คลที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ (ซึ่งมิใช่ (ก) ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น หรื อกรรมการ
ของบริ ษั ท จั ด การที่ เ ป็ นผู้ แทนจากส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมาย หรื อผู้
มีความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทารายการดังกล่าว หรื อ (ข) กลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลตาม (ก))
(2.1.2.) กรรมการของบริ ษัทจัดการที่เป็ นผู้แทนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้แล้ ว
(2.1.1.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการ โดยให้ แสดงไว้ อ ย่ า งชั ด เจนในโครงการ
จัดการกองทุน และหนังสือชี ้ชวน
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(2.1.2.) ในกรณีที่การเข้ าทารายการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน ให้ จดั ให้ มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิ น อิ ส ระในเรื่ องดั ง ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง ระบุ เ หตุ ผ ล ข้ อ
สมมติฐานที่สาคัญ และปั จจัยที่นามาประกอบการ
พิ จ ารณาในการแสดงความเห็ น นัน้ โดยให้ แ สดง
ความเห็นดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อหนังสือที่จัดส่งให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนเพื่อขอ
อนุมตั ิการเข้ าทารายการ แล้ วแต่กรณี
ก.

ความสมเหตุ ส มผลและประโยชน์ ข อง
รายการต่อกองทุน

ข.

ความเป็ นธรรมของราคา และเงื่ อนไขของ
รายการ

ค.

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรลงมติเห็นด้ วยหรื อไม่
เห็ น ด้ วยกั บ รายการ พร้ อมระบุ เ หตุ ผ ล
ประกอบ

ตัวอย่า งเช่น ในการขอมติผ้ ูถื อหน่ว ยลงทุ นสาหรั บ การได้ ม า
เพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานจากภาครัฐที่ไม่ใช่
จากกระทรวงการคลัง เช่น ทล. หรื อ กทพ. กระทรวงการคลังจะ
ไม่ถือเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมอันจะทาให้ ถูกจากัดสิทธิ ในการออก
เสียง
(2.2)

(3)

ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ซึ่ง ถื อ หน่ว ยลงทุน ไม่เ ป็ นไปตามข้ อ จ ากัด ที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.4.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้ อง
งดออกเสียงสาหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้

ข้ อกาหนดในการออกเสียง
(3.1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตน
ถือ

(3.2)

เว้ นแต่กรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ (3.3) และข้ อ (3.4) ท้ ายนี ้ มติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
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กึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้ อยละ 50) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(3.3)

เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตาม
จานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้ อยละ 75 หรื อ
มากกว่า ) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(3.1.1) การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ การจ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิออก
เสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัด
ความวรรค (จ)ของคานิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
(3.1.2) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการ
จัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิน กิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100
ล้ านบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว ตามหัวข้ อ 3.8 “การ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต” หรื อการตกลง การ
ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน
เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคานิยาม
คาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการ
ดังกล่าว
(3.1.3) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลง
ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน
เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคานิยาม
คาว่า “ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน” เข้ าทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องในเรื่ องที่ต้องได้ รับมติ
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ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 5.3 “การ
ดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3.1.4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการใน
หัวข้ อ 7.5 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” หรื อการตกลง
การยิน ยอม หรื อ ใช้ สิทธิ ออกเสีย งเพื่ อ ให้ บริ ษัท ที่
กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของ
คานิยามคาว่า “ทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน”
ดาเนินการดังกล่าว
(3.1.5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการใน
หัวข้ อ 7.6 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” หรื อการตกลง
ยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุน
เป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค (จ) ของคานิยาม
คาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการ
ดังกล่าว
(3.1.6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่น
(3.4)

มติเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการ
จัดการกองทุน ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในหัวข้ อ 7.14.1 “วิธีแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

(3.5)

ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass) การขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(3.5.1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ให้ ได้ รับมติผ้ ูถือ หน่วยลงทุนที่ถือ หน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
(3.5.2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ถื อ หน่ ว ยลงทุน ชนิ ด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
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(3.5.3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
(ค)
4.

การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามมาตรา 129 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ผลผูกพัน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริ ษัทจัดการให้ ปฏิบตั ิตามมตินนั ้ เนื่องจากบริ ษัท
จัดการมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการบริ หารและจัดการกองทุนด้ วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทังต้
้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้ โครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วย
ทังนี
้ ้ ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการด้ วย

7.13.3. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงิ นคืนเมื่อบริ ษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
ผู้ชาระบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี ซึ่งบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี การชาระบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน โดยจะดาเนินการให้ มีการจาหน่าย
ทรัพย์สินของโครงการ ชาระภาระหนี ้สิน และแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ของกองทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
7.13.4. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
7.14.

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
7.14.1. วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

โดยมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (มากกว่าร้ อยละ 50) ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในกรณีเช่นนี ้ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข
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2.

3.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ วเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึ่งมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
โดยชัดเจน

(ข)

การแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่
หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อ

(ค)

การแก้ ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง หรื อ

เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

การแก้ ไขเพิ่มเติมไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อ
วิธี จัด การไปยัง ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ทุก คน และประกาศในหนัง สือ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่า งน้ อ ย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
หรื อวันที่ถือว่าได้ รับมติ แล้ วแต่กรณี
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
7.14.2. การได้ รับความเห็นชอบในกรณีอ่ ืน
หากการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิ และ
ภาระหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน นายทะเบียน
ผู้ประเมินค่า และที่ปรึ กษาใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “การแต่งตัง้ สิทธิ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน” หรื อกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยก
เก็บจากกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ” การแก้ ไขในกรณี
ดังกล่าว นอกจากจะต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว จะต้ องกระทาโดยได้ รับความเห็นชอบหรื อ
คายินยอมจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี ด้ วย แต่ทงนี
ั ้ ้มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องไม่ขดั
หรื อแย้ งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรื อผลประโยชน์ของกองทุน
7.14.3. สิทธิออกเสียงยับยัง้ ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิและสงวนสิทธิที่ใช้ สทิ ธิออกเสียงยับยังในการออกเสี
้
ยงลงคะแนนใด ๆ ในที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การซึ่งขัด
หรื อแย้ งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรื อที่อาจทาให้ เกิดความ
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เสี ย หายหรื อ ขัด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ข องกองทุน
บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุน
7.15.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

หรื อ ที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละภาระหน้ าที่ ข อง

ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่หน่วยงานดังต่อไปนี ้
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2649-2000
โทรสาร 0-2649-2100
สานักงาน ก.ล.ต.
ที่อยู่

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2695-9999
โทรสาร 0-2695-9660
หรื อ www.sec.or.th
7.16.

การยกเลิกการเสนอขายหน่ วยลงทุนส่ วนเพิ่มทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
7.16.1. การยกเลิกการเสนอขายหน่ วยลงทุนส่ วนเพิ่มทุน
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การประสงค์ จ ะยกเลิ ก การเพิ่ ม ทุ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเสนอขายส่ ว นเพิ่ ม ทุ น
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังนี ้

404

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ
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1.

ยุติการขายหน่วยลงทุน

2.

รายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้

3.

คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ หลังจากหักค่าใช้ จา่ ยของกองทุนที่เกิดขึ ้น
จากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนสิ ้นสุดลง หากบริ ษัท
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ เพราะพฤติการณ์
อันใดอันหนึง่ ที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน

การอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจะสิ ้นสุดลงในวันที่บริ ษัทจัดการรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกกองทุน และการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.4.2
“การเสนอขายหน่วยลงทุน - 9 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
7.16.2. การคืนเงินค่ าจองซือ้ ในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
บริ ษัทจัดการจะต้ องคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึง่ มีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลัง
เนื่องจากไม่สามารถลงทุนในทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่กาหนดไว้ ได้ กรุ ณาศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้ อ 7.5 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”
7.16.3. กรณีเลิกกองทุน
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุน
1.

เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน ก.ล.ต.

2.

เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนาเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทาให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ าน
บาท (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน)

3.

เมื่อมีการจาหน่ายทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน และบริ ษัทจัดการไม่
สามารถดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมลู ค่ารวมกัน
ตามที่กาหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน) ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

4.

เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
น

5.

เมื่อครบกาหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรื อสาเหตุของการเลิกกองทุนอื่นใดตามที่ได้
กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า

6.

กองทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการ
ลาออกจากการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริ ษัทจัดการ

7.

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน

8.

เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ เลิกกองทุนตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ในกรณี ข องการเลิ ก กองทุน ตามเหตุข้ อ 5 ข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การต้ อ งแจ้ งให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 5 วันทาการ
7.16.4. อานาจของสานักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน
สานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากสานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อ
มิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน จะต้ องมีการดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนด
ไว้ ในหัวข้ อ 7.16.1 “การยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน ” ข้ างต้ น หากการเพิกถอนการ
จัดการกองทุนเกิดขึ ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทรั พย์สินเป็ นกองทุน แล้ ว บริ ษัทจัดการจะต้ อง
ดาเนินการตามกระบวนการชาระบัญชีของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.16.5 “การชาระบัญชี
กองทุน”
7.16.5. การชาระบัญชีกองทุน
เมื่อเลิกกองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ น ผู้ชาระบัญชี
เพื่อทาหน้ าที่จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน ชาระภาระหนี ้สินของกองทุน รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรื อ
ทรัพย์สนิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเฉลีย่ ตามจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยูต่ าม
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตาม
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยค่า ใช้ จ่ า ยและเงิ น
ค่าตอบแทนใดในการชาระบัญชีของกองทุน ให้ จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนนัน้ และผู้ชาระบัญชีจะ
ดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ของหน่วยลงทุน
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อชาระบัญชี เสร็ จสิ ้นแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิก
กองทุน ต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. และหากปรากฏว่า มี ท รั พ ย์ สิน คงค้ า งอยู่ ให้ ต กเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข อง
สานักงาน ก.ล.ต.
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เมื่อมีการเลิกกองทุน บริ ษัทจัดการหรื อผู้ชาระบัญชี (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทจัดการอาจทาหน้ าที่ชาระบัญชี ของกองทุนนัน้ ได้ หรื อจะแต่งตัง้ บุคคลอื่นตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเป็ นผู้ชาระบัญชีของกองทุนก็ได้

2.

เมื่อแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
กองทุน รวมทังด
้ าเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์สง่ มอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
กองทุนนันให้
้ แก่ผ้ ชู าระบัญชีภายใน 5 วันทาการ

3.

บริ ษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุน ณ วันเลิกกองทุน ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีและรับรองโดยบริ ษัทจัดการเองให้ แก่ผ้ ชู าระบัญชีภายใน 15
วันทาการ

4.

ผู้ชาระบัญชีจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้ รับ
เป็ นสาคัญ ชาระหนี ้ของกองทุน เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรื อทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนแต่ละรายตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

5.

เมื่อชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ ผ้ ชู าระบัญชียื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้ อมทังจั
้ ดส่ง
รายงานผลการชาระบัญชีตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.

7.16.6. การเพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
(ก)

หน่วยลงทุนหรื อกองทุนมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามข้ อกาหนดการรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 ถึง 5 ในหัวข้ อ 7.3.2 “ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

(ข)

เมื่อครบกาหนดอายุของกองทุน หรื อเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า

(ค)

บริ ษัทจัดการดาเนินการหรื อกระทาการดังต่อไปนี ้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(1)

ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์
ข้ อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่
ตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ ถือปฏิบตั ิ
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(2)

เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนที่ยื่นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
ที่เ ป็ นสาระสาคัญ หรื อมี ข้ อผิ ด พลาดในการเปิ ดเผยข้ อ มูลของกองทุนที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ

(3)

ดาเนินการใด ๆ หรื อมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่าง
อย่างร้ ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของหน่วยลงทุน

(ง)

ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุนไม่
ถูกต้ องเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน

(จ)

เมื่อปรากฏกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
้
น ตามที่ กาหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. หรื อ

(ฉ)

บริ ษัทจัดการร้ องขอให้ เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงที่จะระงับข้ อพิพาทใด ๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิ
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะเสนอข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการของ ก.ล.ต. พิจารณา

8.

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่ข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่
ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่า
บริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนแล้ ว
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการใช้ บงั คับความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
้
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน
ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถขอรับข้ อมูล
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้ อมูลรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ได้ ที่ [•]

10.

การเสนอขายหน่ วยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

10.1.

วันที่กองทุนได้ รับอนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต.ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน: [•]

10.2.

การลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุน
10.2.1. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื และการก่ อภาระผูกพันของกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 การลงทุนของกองทุนก่อนการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ได้ แก่การลงทุนใน
หลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี ้ ได้ แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็ นมูลค่า 999.51ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ กองทุน
ไม่มีการกู้ยืมหรื อการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุน
10.2.2. ผลการดาเนินงานของกองทุน ตัง้ แต่ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนจนถึงงวดบัญชี
ที่มีการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงินของกองทุนครัง้ ล่ าสุด
1. งบกาไรขาดทุน

หน่ วย บาท :
รายได้ จากการลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน (สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

สาหรับงวด
ตัง้ แต่ วันที่ 24
พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559

สาหรับปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

สาหรับงวด
หกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน2561

1,303,113
1,303,113

14,286,496
14,286,496

6,725,248
6,725,248

22,464
47,901
215,530
16,050
301,945
1,001,168

198,530
94,308
460,100
865,056
7,441
1,625,435
12,661,034

99,658
70,163
228,156
459,510
1,384
858,873
5,866,374

(13,414)
(13,414)
987,754

22,914
284,523
307,437
12,968,471

60,069
(843,199)
(783,129)
5,083,246
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2. งบดุล
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม
2559

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน2561

(ราคาทุน ปี 2559 เท่ากับ 895.8 ล้ านบาท ปี 2560 เท่ากับ
994.9 ล้ านบาท และ 30 มิถนุ ายน 2561 เท่ากับ 997.3 ล้ าน
บาท)

896,966,337

998,221,837

999,513,094

เงินฝากธนาคาร

104,275,472

2,371,521

3,426,292

37,190

284,057

927,761

21,346,500

22,455,500

24,451,667

1,022,625,499

1,023,332,915

1,028,550,755

เจ้ าหนี ้และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

21,637,745

9,376,690

9,511,284

รวมหนีส้ ิน

21,637,745

9,376,690

9,511,284

1,000,987,754

1,013,956,225

1,019,039,471

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

987,754

13,956,225

19,039,471

1,000,987,754

1,013,956,225

1,019,039,471

10.0098

10.1395

10.1903

100,000,000

100,000,000

100,000,000

หน่ วย บาท :
สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

ลูกหนี ้จากดอกเบี ้ยค้ างรับ
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน

สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จ านวนหน่ ว ยลงทุน ที่ จ าหน่ า ยแล้ วทัง้ หมด
(หน่วย)

ณ วัน สิ น้ งวด
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การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน

กองทุนจะนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนไปลงทุนเพื่อให้ ได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่ง
ได้ แก่สทิ ธิในรายได้ ที่โอนซึง่ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึง่
กทพ. เป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลง
ในที่สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ ในรายได้ ที่โอนในหัวข้ อ 2.5
"ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง" เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
สิทธิดงั กล่าวกองทุนจะเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กบั กทพ. เมื่อพิจารณาตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทา
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5 "การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้ อมูล" กทพ. ไม่ถือว่าเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5.1 "บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” กองทุนจึงไม่ได้ เข้ าทาธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนเพื่อให้ ได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ครัง้ นี ้
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คาเตือน / ข้ อแนะนา
กองทุนเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้
ผลการดาเนินงานของกองทุน ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัด
จาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณา ร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ
ที่สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ [•]

412

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก จัดทาโดยบริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด

ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ ท่ โี อนที่เกิดขึน้ จากเส้ นทางในปั จจุบันของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
จัดทาโดย
บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรก จัดทาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสิทธิในรายได้ ท่ โี อนที่เกิดขึน้ จากเส้ นทางในปั จจุบันของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
จัดทาโดย
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

J20/60013
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร การประเมินมูลคาทรัพยสิน

สิทธิในรายไดที่โอนจากทางพิเศษ 2 สายของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
1. ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี)
2. ทางพิเศษฉลองรัช (จตุโชติ – อาจณรงค)

ประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เสนอ :
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

จัดทําโดย :
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
หองเลขที่ 36 ชั้น 8 อาคารอารเอส ทาวเวอร
เลขที่ 121 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02 641 3800 โทรสาร 02 641 3801
www.fifteenbiz.com

สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ประเภทของทรัพยสิน

: รายไดท่ีโอน ไดแก รายไดในสัดสวนรอยละ 45 ของรายไดสุทธิ
หลักหักภาษีมูลคาเพิ่ม (รอยละ 10) ของทางพิเศษ 2 สายของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย

ชื่อลูกคา

: บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค

: เพื่ อ ต อ งการทราบมู ล ค า ตลาด (Market Value) ของทรั พ ย สิ น
ดังกลาว เพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ

รายละเอียดของทรัพยสิน

: สิทธิในรายไดท่โี อน ของกระแสรายไดของทางพิเศษ 2 สาย ไดแก
 ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี)
 ทางพิเศษฉลองรัช (จตุโชติ – อาจณรงค)

ทําเลทีต่ ้งั

:




ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี)
ตั้งแตดานบางนา กม.6 ถึง ดานชลบุรี
ทางพิเศษฉลองรัช (จตุโชติ – อาจณรงค)
ตั้งแตดานจตุโชติ ถึง ดานอาจณรงค

การใชประโยชนในปจจุบัน

: ใหบริการเปนทางพิเศษทั้ง 2 สาย

วิธีการประเมินมูลคา

: วิธีพิจารณาจากรายได (วิธีคิดลดกระแสเงินสด) ประมาณการเปน
ระยะเวลา 30 ป

อัตราคิดลด

: ร อ ย ล ะ 7.50 โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก อัต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ตอ ป
(Capitalization rate หรื อ yield rate) ของกองทุ น รวมโครงสร า ง
พื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) และ
ต น ทุ น ของส ว นของผู ถื อ หุ น (Cost of equity) ซึ่ ง คํ า นวณจากวิธี
CAPM โดยอ า งอิ ง ถึ ง บริ ษั ท กิ จ การโครงสร า งพื้ น ฐาน เช น BTS
Group Holdings Public Company Limited (BTSG) แ ล ะ
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limted
(BEM) โดยมีสมมติฐานกองทุนไมมีการใชหนี้สิน

ขอมูลประกอบการประเมินมูลคา

: 1. รางสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได
2. ประมาณการปริ ม าณการจราจรและรายได ที่ ไ ด รั บ จาก
ผูเชี่ยวชาญดานการจราจร
3. ขอมูลปริมาณการจราจรและรายไดในอดีต ที่ไดรับจากการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย

J20/60013

หนา 1

วันที่ประเมินมูลคา

: 1 ตุลาคม 2561

มูลคาตลาด (Market Value)
สิทธิในรายไดที่โอนจาก
ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี)

: 23,805,000,000 บาท
(สองหมื่นสามพันแปดรอยหาลานบาทถวน)

สิทธิในรายไดที่โอนจาก
: 24,852,000,000 บาท
ทางพิเศษฉลองรัช (จตุโชติ – อาจณรงค) (สองหมื่นสี่พันแปดรอยหาสิบสองลานบาทถวน)

J20/60013

หนา 2

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ภาคผนวก 3: งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558, 2559
และ 2560 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบแสดงค่าผ่านทางทีเ่ กิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 2561 ซึง่ ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี 1

ภาคผนวก 3: งบแสดงค่ าผ่ านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558, 2559 และ 2560 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
และงบแสดงค่ าผ่ านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 ซึ่งได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ภาคผนวก 4: ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

ภาคผนวก 4: ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
และงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
รายงานและข้อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2560 และ
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
งบกําไรขาดทุนเสมือน (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และสํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ

สําหรับปี

สําหรับงวดหกเดือน

สิ นสุ ดวันที

สิ นสุ ดวันที

30 กันยายน 2560

31 มีนาคม 2561

รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้

4.1

2,045

1,053

ดอกเบียรับ

4.2

3

1

2,048

1,054

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

4.3 ก)

42

21

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

4.3 ข)

7

3

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

4.3 ค)

5

2

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

4.3 ง)

4

2

ค่าใช้จ่ายเบียประกัน

4.3 จ)

29

15

ค่าใช้จ่ายอืน

4.3 ฉ)

14

7

4.4

332

166

433
1,615

216
838

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินเสมือน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
งบกระแสเงินสดเสมือน (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และสํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ

สําหรับปี

สําหรับงวดหกเดือน

สิ นสุ ดวันที

สิ นสุ ดวันที

30 กันยายน 2560

31 มีนาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

1,615

838

(47,662)

-

(11)

(1)

การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

-

(19)

เจ้าหนีและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน

5

0

332

166

(45,721)

984

ปรับกระทบรายการรายได้จากการลงทุนสุ ทธิให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซื อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
ลูกหนีเพิมขึน

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย

3
4.1, 4.2

4.4

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

3

48,657

-

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

4.4

(995)

-

4.6, 4.7

(1,211)

(822)

4.7

(249)

(166)

46,202

(988)

481

(4)

-

481

481
#REF!

477
#REF!

เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินเสมือน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัวไป
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
ซึงบริ ษทั จัดการกองทุนได้รับอนุ มตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตังและจัดการกองทุนเมือวันที 25 ตุลาคม 2559 และกองทุนฯจัด ตังและจดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานประเภทไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนทีไม่มกี ารกําหนดอายุกองทุนเมือวันที 24
พฤศจิกายน 2559 ด้วยทุนเริ มแรกจํานวน 1,000 ล้านบาททีได้รบั จากกระทรวงการคลัง
กองทุนฯบริ หารจัดการร่ วมโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด(มหาชน) และ บริ ษทั
หลักทรั พย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) (“บริ ษัทจัดการฯ”) และ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ของ
กองทุนฯคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบันกองทุนฯอยู่ในระหว่างการยืนคําขออนุญาตในการออกเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนและผู ้
ลงทุนทัวไปต่อก.ล.ต. และจะดําเนิ นการต่อไปเพือขอเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินทีได้จากการระดมเงินลงทุนและทุนเริ มแรกไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพื นฐาน กองทุนฯจะลงทุนเริ มแรกในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้ (“สัญญาฯ”)
เพือรับโอนรายได้ค่าผ่านทางบางส่วนของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี (“ทางพิเศษทีกองทุนฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรก”) ของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (“กทพ.”) ซึงสัญญาฯ มีเนื อหาสําคัญ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 2 ทังนี กองทุนฯอาจดําเนินกิจกรรมอืน ๆ
เพือก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯและผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตทีสามารถกระทําได้
ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และกฎข้อบังคับอืน ๆ ทีเกียวข้อง ซึงอาจรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมอืน
หลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้อง

2.

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามแผนการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐานเริ มแรก กองทุนฯ คาดว่าจะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัวไปและเงินทุนเริ มแรกทีได้รับจากกระทรวงการคลังจ่ายชําระค่าตอบแทนใน
การเข้าทําสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้ก บั กทพ. เพือรับโอนรายได้จาํ นวนร้อยละ 45 ของค่าผ่าน
ทางที เรี ยกเก็บได้จริ งจากผูใ้ ช้ทางพิเศษฉลองรั ช และทางพิเศษบู รพาวิถี หลังหักด้วยจํานวนเท่ ากับ
ภาษีมูลค่าเพิมแต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10 เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่วนั ทีสัญญามีผลบังคับใช้ ซึงทางพิเศษ
ทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรกดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี

1

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
ก) ทางพิเศษฉลองรัช มีจุดเริ มต้นทีด่านจตุโชติ บริ เวณซอยจตุโชติ ถนนรามอินทรา (กิโลเมตรที 5.5)
สินสุดทีด่านอาจณรงค์ บริ เวณปลายซอยสุขมุ วิท 50 รวมระยะทางประมาณ 28.2 กิโลเมตร
ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี มีจุดเริ มต้นทีด่านบางนา บริ เวณบางนา-ตราด (กิ โลเมตรที 2+500) สิ นสุดทีด่าน
ชลบุรี (กิโลเมตรที 55+350) รวมระยะทางประมาณ 55.0 กิโลเมตร
กทพ. จะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ าย รายจ่ ายฝ่ ายทุ น ค่ าธรรมเนี ย มที เกิ ด ขึ นอัน เนื องมาจากการ
ดําเนิ นงานและบํารุ งรักษาทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร ซึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้เป็ นความรับผิดชอบของกองทุนฯ
ทังนี ค่าผ่านทางและสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ทีกองทุนฯ จะได้รับตามสัญญาฯ นันจะไม่รวมรายได้จาก
รายการธุ รกิ จอื นของ กทพ. หรื อค่ าผ่านทางจากทางพิเศษสายอืนนอกเหนื อไปจากทางพิเศษทีกองทุนฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก หรื อรายได้อืนนอกเหนื อไปจากค่าผ่านทาง
ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ กองทุนฯ จะต้องลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานภายใน
6 เดือนนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็ นครังแรก โดยคิดเป็ น
มูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
3.

วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินเสมือน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ด วัน ที
31 มีนาคม 2561 จัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงเป็ นส่วนหนึงในหนังสือชีชวนของกองทุนฯ ในการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนต่อประชาชนและผูล้ งทุนทัวไปในประเทศไทยเป็ นครั งแรก ดังนันจึงไม่เหมาะทีจะ
นําไปใช้ในประเทศอืนและไม่ควรนําไปใช้หรื ออ้างอิงเพือวัตถุประสงค์อนนอกจากวั
ื
ตถุประสงค์ตามทีกล่าว
ข้างต้น
บริ ษทั จัดการฯ ได้คดั ลอกข้อมูลผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนฯ ทีรวมอยูใ่ นข้อมูลทาง
การเงินเสมือนนี จากงบการเงินสําหรับงวดดังต่อไปนี ของกองทุนฯ ซึงรายงานการตรวจสอบหรื อรายงาน
การสอบทานได้เผยแพร่ หรื อยืนต่อก.ล.ต. แล้ว
ก)
ข)
ค)
ง)

งวดตังแต่วนั ที 24 พฤศจิกายน 2559 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน) ถึง วันที 31 ธันวาคม 2559
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2561
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
รอบระยะเวลาบัญชีในปัจจุบนั ของกองทุนฯ สินสุดในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั
กองทุนฯ อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีให้สินสุดวันที 30 กันยายนของทุก
ปี โดยจะมีผลให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการเปลียนแปลงคือรอบระยะเวลาวันที 1 มกราคม 2561 และ
สินสุดวันที 30 กันยายน 2561 ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีรวบรวมขึนและแสดงข้อมูลต่างๆ เสมือนหนึงว่า
กองทุนฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีสินสุ ดในวันที 30 กันยายนของทุก ปี เพือให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลา
บัญชีในอนาคตของกองทุนฯ ตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนโดยบริ ษทั จัดการฯ เพือแสดงผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญทีมีต่อผล
การดําเนินงานเสมือนและกระแสเงินสดเสมือนของกองทุนฯ สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 และ
สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 (“ช่วงระยะเวลาการรายงานข้อมูลทางการเงินเสมือน”)
จากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี เสมือนหนึงว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึนในวันที 1 ตุลาคม 2559
ก) กองทุนฯ จัด ตังด้วยทุนจดทะเบียนเริ มแรกทีได้รับชําระจากกระทรวงการคลังจํานวน 1,000 ล้านบาท
และได้ออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิมเติมแก่ประชาชนและผูล้ งทุนทัวไปเป็ นครังแรกและได้รับ
ชําระค่าหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 47,657 ล้านบาท ทําให้ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ มีมลู ค่ารวม 48,657 ล้านบาท
ข) กองทุนฯ เข้าทําสัญญาฯ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 2 โดยได้จา่ ย
ค่าตอบแทนสมมติวา่ เท่ากับ 47,662 ล้านบาทให้แก่ กทพ. จํานวนดังกล่าวอ้างอิงตามจํานวนทีตํากว่า
ของมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฯ ณ วันที 1 ตุลาคม 2561 ทีประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระสองราย
ตามรายงานการประเมินราคาของผูป้ ระเมินราคาอิสระลงวันที 27 สิงหาคม 2561 หักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฯ เป็ นมูลค่ายุติธรรมที
ประเมินสําหรับรายได้ทีคํานวณจากร้อยละ 45 ของประมาณการค่าผ่านทางทีเรี ยกเก็บได้จริ งจากผูใ้ ช้
ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีตงแต่
ั วนั ที 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที 30 กันยายน 2591 หลังหัก
ด้วยจํานวนเท่ากับภาษีมลู ค่าเพิม แต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10
ตามข้อสมมติขา้ งต้นว่ากองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในสัญญาฯ เมือวันที 1 ตุลาคม 2559 ข้อมูลทางการเงินเสมือน
นี ได้อา้ งอิงข้อมูลค่าผ่านทางตามทีสรุ ปไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 4.1 จากงบ
แสดงค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถขี องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสําหรับปี
สิ นสุ ด วัน ที 30 กันยายน 2560 และสําหรั บงวดหกเดื อนสิ นสุ ด วัน ที 31 มีนาคม2561 ซึ งรายงานการ
ตรวจสอบหรื อสอบทานได้เผยแพร่ หรื อจะถูกรวมในเอกสารทียืนต่อ ก.ล.ต.
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนตามข้อสมมติขา้ งต้นและรายการปรับปรุ งทีเกิดจากข้อสมมติ ต่างๆ ที
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 4 ด้วยลักษณะของการจัดทําข้อมูลทางการเงิน
เสมือนดังกล่าว ข้อมูลทางการเงินเสมือนจึงอาจไม่ได้สะท้อนภาพของผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ทีแท้จริ งของกองทุนฯ หากเหตุการณ์และรายการดังกล่าวได้เกิดขึนจริ งในอดีต
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีไม่มกี ารปรับปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในสัญญาฯ ภายหลังการรับรู ้เงินลงทุนเมือเริ มแรก ถึงแม้ว่านโยบายบัญชีเกียวกับเงินลงทุนทีกองทุนฯ ใช้
สําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนฯ คือการแสดงมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ นงวด
รายงานโดยปรับปรุ งรายการผ่านงบกําไรขาดทุน แต่เนืองด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุนในสัญญาฯ เป็ น
จํานวนทีถูกสมมติขึน รวมทังจํานวนเงินทีกองทุนฯ จะจ่ายชําระจริ งอาจจะแตกต่างออกไป ดังนัน บริ ษทั
จัด การฯ เชื อว่ าการปรั บปรุ งมู ลค่ ายุติ ธรรมสําหรั บเงิ น ลงทุ น ในสัญ ญาฯ จึ ง มิ ได้ให้ข้อมูลเพิมเติ มที มี
ความหมายแก่ผใู ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินเสมือนนี
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีจัดทําขึ นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที
106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิน ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และนโยบายการบัญชีตามทีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 5 ซึงเป็ นไปตามนโยบายบัญชีปัจจุบนั ของกองทุนฯ และ
ที กองทุ น ฯ คาดว่ า จะใช้ใ นอนาคตเพือจัดทํารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ทีกําหนดใน
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นการไม่วดั มูลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู ้รายการเมือเริ มแรก
ของเงินลงทุนในสัญญาฯ ตามทีกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี แสดงเฉพาะงบกําไรขาดทุนเสมือน งบกระแสเงินสดเสมือน
ข้อมูลทัวไป เกณฑ์ในการจัดทํา ข้อสมมติทีสําคัญและนโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ทางการเงิ นเสมือน โดยมิได้แสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด ดังนัน ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี
จึงไม่ได้แสดงงบการเงินแบบเต็มรู ปแบบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีจัดทําขึนในสกุลเงินบาทและแสดงเป็ นหน่วยล้านบาท เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่าง
อืน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนฉบับภาษาอังกฤษเป็ นการแปลภาษามาจากข้อมูลทางการเงินเสมือนฉบับภาษาไทย
ในกรณี ทีมีเนื อความขัดแย้งกันหรื อการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้ข อ้ มูลทางการเงินเสมือนฉบับ
ภาษาไทยเป็ นหลัก
4.

สรุปข้อสมมติทีสําคัญและรายการปรับปรุง
ข้อสมมติและรายการปรับปรุ งทีสําคัญในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนมีดงั ต่อไปนี
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
ก)

งบกําไรขาดทุนเสมือนสําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
(หน่วย: ล้านบาท)

งบก ําไรขาดทุนก่อนปรับปรุ ง
งวดตังแต่วนั ที
24 พฤศจิกายน 2559 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ ว)
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
ดอกเบียรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยเบียประก ัน
ค่าใช้จา่ ยอืน
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการก ําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทยัี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึนในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

1

งวดเก ้าเดือนสิ นสุ ดวันที
30 ก ันยายน 2560
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)

งวดตังแต่วนั ที
24 พฤศจิกายน 2559 ถึง
วันที 30 ก ันยายน 25601

หมายเหตุ

รายการปรับปรุ ง
ข้อมูลทางการเงินเสมือน

งบก ําไรขาดทุนเสมือน

1
1

11
11

12
12

4.1
4.2

2,045
(9)
2,036

2,045
3
2,048

0
0
0
0
-

0
0
1
1
0
-

0
0
1
1
0
-

4.3 ก)
4.3 ข)
4.3 ค)
4.3 ง)
4.3 จ)
4.3 ฉ)
4.4

42
7
4
3
29
14
332

42
7
5
4
29
14
332

0
1

2
9

2
10

431
1,605

433
1,615

(0)
(0)
1

0
0
0
9

0
0
0
10

(0)
(0)
(0)
1,605

1,615

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตังแต่วนั ที 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที 30 กนั ยายน 2560 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากับ ผลรวมของงบกาํ ไรขาดทุนของกองทุนฯ สําหรับงวดตังแต่วนั ที 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 และสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 กนั ยายน 2560

5

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
ข)

งบกําไรขาดทุนเสมือนสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2561

รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
ดอกเบียรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยเบียประก ัน
ค่าใช้จา่ ยอืน
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรจากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการก ําไรสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึนในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
2
3

งบก ําไรขาดทุนก่อนปรับปรุ ง
งวดเก ้าเดือน
งวดสามเดือน
งวดสามเดือน
งวดปี สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
2
31 ธันวาคม 2560 30 ก ันยายน 2560 31 ธันวาคม 2560
มีนาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 25613

หมายเหตุ

รายการปรับปรุ ง
ข้อมูลทางการเงิน
เสมือน

งบก ําไรขาดทุน
เสมือน

14
14

11
11

3
3

3
3

6
6

4.1
4.2

1,053
(5)
1,048

1,053
1
1,054

0
0
1
1
0
2
12

0
0
1
1
0
2
9

0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
6

4.3 ก)
4.3 ข)
4.3 ค)
4.3 ง)
4.3 จ)
4.3 ฉ)
4.4

21
3
2
2
15
7
166
216
832

21
3
2
2
15
7
166
216
838

0
1
1
13

0
0
0
9

0
1
1
4

0
0
0
3

0
1
1
7

0
(1)
(1)
831

838

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากบั ผลต่างของงบกาํ ไรขาดทุนของกองทุนฯ สําหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 กนั ยายน 2560
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากบั ผลรวมของงบกาํ ไรขาดทุนของกองทุนฯ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

6

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
ค)

งบกระแสเงินสดเสมือนสําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
งวดตังแต่วนั ที
24 พฤศจิกายน 2559 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซือเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
การซือเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี เพิมขึน
เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
การเพิมขึนในค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี และค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิมขึน (ลดลง)
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนตัดจําหน่าย
ส่ วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จําหน่าย
รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการ(ก ําไร)ขาดทุนสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด
4

งบกระแสเงินสดก่อนปรับปรุ ง
งวดเก ้าเดือนสิ นสุ ดวันที
30 ก ันยายน 2560
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดตังแต่วนั ที
24 พฤศจิกายน 2559 ถึง
วันที 30 ก ันยายน 25604

1

9

10

(896)
(0)
(21)
21
(1)
0
(896)

(1,926)
1,839
(0)
(1)
(0)
(11)
(11)
(0)
(0)
(101)

(2,822)
1,839
(0)
(22)
(0)
10
(12)
(0)
(0)
(997)

1,000
1,000
104
104

(101)
104
3

1,000
1,000
3
3

หมายเหตุ

3
4.1, 4.2
4.4
4.4

3
4.4
4.6, 4.7
4.7

รายการปรับปรุ ง
ข้อมูลทางการเงินเสมือน

งบกระแสเงินสดเสมือน

1,605

1,615

(47,662)
2,822
(1,839)
(11)
22
(0)
(5)
332
12
0
0
(44,724)

(47,662)
(11)
5
332
(45,721)

47,657
(995)
(1,211)
(249)
45,202
478
478

48,657
(995)
(1,211)
(249)
46,202
481
481

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดตังแต่วนั ที 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที 30 กนั ยายน 2560 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากบั ผลรวมของงบกระแสเงินสดของกองทุนฯ สําหรับงวดตังแต่วนั ที 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 และสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 กนั ยายน 2560

7

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
ง)

งบกระแสเงินสดเสมือนสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้
เป็ นเงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซือเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
การซือเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี เพิมขึน
เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
การเพิมขึนในค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี และค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิมขึน (ลดลง)
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนตัดจําหน่าย
ส่ วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จําหน่าย
รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการก ําไรสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด
5
6

งบกระแสเงินสดก่อนปรับปรุ ง
งวดเก ้าเดือน
งวดสามเดือน
งวดสามเดือน
งวดปี สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
3 ธันวาคม 2560 3 กันยายน 2560 3 ธันวาคม 25605 31 มีนาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 25616

13

9

4

3

7

(2,351)
2,264
(1)
(1)
(12)
(14)
(0)
(0)
(102)

(1,926)
1,839
(0)
(1)
(0)
(11)
(11)
(0)
(0)
(101)

(425)
425
(1)
(0)
(0)
(1)
(3)
(0)
(0)
(1)

(602)
604
0
(2)
(0)
1
(3)
(0)
(0)
1

(1,027)
1,029
(1)
(2)
(0)
0
(6)
(0)
(0)
(0)

(102)
104
2

(101)
104
3

(1)
3
2

1
2
3

(0)
3
3

หมายเหตุ

3
4.1, 4.2
4.4
4.4

4.6, 4.7
4.7

รายการปรับปรุ ง
ข้อมูลทางการเงิน
เสมือน

งบกระแสเงินสด
เสมือน

831

838

1,027
(1,029)
0
2
(19)
0
166
6
0
(0)
984

(1)
(19)
0
166
984

(822)
(166)
(988)
(4)
478
474

(822)
(166)
(988)
(4)
481
477

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากบั ผลต่างของงบกระแสเงินสดของกองทุนฯ สําหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 กนั ยายน 2560
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากบั ผลรวมของงบกระแสเงินสดของกองทุนฯ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

8

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
4.1 รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามทีกล่าวในหมายเหตุ ประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 2 และ 3 มีขอ้ สมมติว่ากองทุนฯ ลงทุนใน
สัญญาโอนและรั บโอนสิ ทธิ ในรายได้ ทําให้สาํ หรั บข้อมูลทางการเงินเสมือนนี กองทุ น ฯ มี ร ายได้จ าก
เงิ นลงทุ นในสัญญาฯ เท่ ากับร้ อยละ 45 ของค่ าผ่านทางที เรี ยกเก็บจริ งจากผูใ้ ช้ทางพิเศษฉลองรั ชและ
ทางพิเศษบูรพาวิถี หลังหักด้วยจํานวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิมแต่ ไม่ต ากว่
ํ าร้อยละ 10 ค่าผ่านทางดังกล่า ว
อ้างอิงข้อมูลค่าผ่านทางจากงบแสดงค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถขี องการทาง
พิเศษแห่ งประเทศไทยสําหรั บปี สิ นสุ ด วัน ที 30 กันยายน 2560 และ สําหรั บงวดหกเดื อนสิ นสุ ด วันที
31 มีนาคม 2561 ซึงคํานวณได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สําหรับปี สินสุดวันที
สินสุดวันที
31 มีนาคม 2561
30 กันยายน 2560
ค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช
2,918
1,508
ค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
2,081
1,066
ค่าผ่านทางของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุน
ในรายได้ครังแรก
4,999
2,574
หัก: จํานวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิม (แต่ไม่ตากว่
ํ า
(234)
(454)
ร้อยละ 10)
ค่าผ่านทางสุทธิของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุน
ในรายได้ครังแรก
4,545
2,340
สัดส่วนรายได้ตามสัญญาฯ
45%
45%
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาฯ
2,045
1,053
ทังนี ค่าผ่านทางของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก ไม่รวมเงินค่าผ่านทางทีเก็บแทนทาง
พิเศษสายอืน รายได้รั บล่วงหน้าจากการขายคูปอง หรื อเติ มมูลค่ าบัตร Easy pass ที ยังไม่ได้ใ ช้บริ การ
ค่าผ่านทางทีได้รบั ยกเว้น และหักส่วนลดทีเกียวข้องแล้ว
เนืองจากในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนนี มีข อ้ สมมติให้ กทพ. ต้องโอนรายได้คา่ ผ่านทางภายใต้
สัญญาฯ ให้กบั กองทุนฯ ภายใน 2 วันทําการนับจากวันทีเกิดรายได้ ดังนัน ในงบกระแสเงินสดเสมือนจึงมี
รายการปรับปรุ งเกียวกับลูกหนี จากรายได้คา่ ผ่านทางภายใต้สญ
ั ญาฯ ณ วันสิ นงวด
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
4.2 ดอกเบียรับ
รายการปรับปรุ งของข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนตามข้อสมมติว่า กองทุนฯไม่มีรายได้ดอกเบียรับ
จากการลงทุนในตราสารหนี ในความต้องการของตลาดทีรับรู ้เป็ นรายได้ดอกเบี ยรับตามงบการเงินก่อน
ปรับปรุ งของกองทุนฯ เนื องจากกองทุนฯ นําเงินทุนทีใช้ในการลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวไปลงทุนใน
สัญญาฯ และกองทุนฯ มีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานของกองทุนฯในระหว่างงวดหลังจากการจ่ายคืนให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอยูใ่ นรู ปของเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารในประเทศทีมีอตั ราดอกเบียเฉลียประมาณร้อย
ละ 0.53 ต่อปี โดยกองทุนฯ จะได้รับดอกเบี ยทุก ครึ งปี ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม อัตราดอกเบี ย
ดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราดอกเบียสําหรับเงินฝากออมทรัพย์ในช่วงระยะเวลาการรายงานข้อมูลทางการเงิน
เสมือน
4.3 ค่าใช้ จ่ายกองทุนฯ
เนื องด้ว ยข้อสมมติ ก ารเพิ มทุ นและการเข้าทําสัญญาฯ ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินเสมือนข้อ 2 และ 3 ทําให้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิและทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เพิมขึ น จึงส่ งผล
กระทบให้มรี ายการปรั บปรุ งของค่าใช้จ่ายของกองทุ นฯ ทีขึนอยูก่ บั มูลค่าสินทรัพย์สุทธิและทุนจดทะเบี ยน
ของกองทุนฯ และค่าใช้จา่ ยเพิมเติมจากการเข้าทําสัญญาฯ ดังกล่าว ทังนี ลักษณะค่าใช้จ่ายกองทุนฯทีสําคัญ
มีดงั นี
ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนฯ เป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่บริ ษทั จัดการฯ โดยอ้างอิงตามสัญญาที
มีอยูใ่ นปัจจุบนั ด้วยอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ณ วันสิ นเดือน
และมีค่าธรรมเนียมการจัดการขันตําเท่ากับ 10 ล้านบาทต่อปี อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดย
อ้างอิงตามสัญญาที มีอ ยู่ในปั จจุบันด้วยอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่ อปี ของมูลค่าสิ นทรั พย์สุทธิของ
กองทุนฯ ณ วันสิ นเดือน อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็ นเงินทีจ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทุนฯ โดยอ้างอิงจากค่าธรรมเนียม
ในช่วงเวลาการรายงานข้อมูลทางการเงินเสมือนทีประกาศโดยหน่วยงานทีเกียวข้องด้วยอัตราร้อยละ
0.023 ต่อปี ของทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และมีค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต่อปี อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
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ง) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่ าธรรมเนี ยมวิชาชีพเป็ นค่าธรรมเนี ยมที จ่ายให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การวิ ชาชี พแก่ กองทุ นฯ เช่ น ผูป้ ระเมิน
ปริ มาณการจราจร ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ค่ าธรรมเนี ยมสอบบัญชี โดยอ้างอิงตามสัญญาที มีอยู่ใน
ปัจจุบนั ใบเสนอราคาทีได้รบั จากคูส่ ญ
ั ญา หรื อการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ
จ) ค่าใช้ จ่ายเบียประกัน
ค่าใช้จ่ายเบี ยประกันเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการประกันความเสี ยงทีเกี ยวข้องกับทางพิเศษทีกองทุ น ฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก ในการประกันการเสียงภัยทุกชนิด การประกันภัยการก่อการร้าย และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยอ้างอิงตามใบเสนอราคาทีกองทุนฯ ได้รับ
ฉ) ค่าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายอืนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายในการบริ หารอืน ซึงมีขอ้ สมมติตามการ
คาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ
4.4 ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ นผลจากรายการค่ าใช้จ่ายทีเพิมขึนจาก
ข้อสมมติ ในการออกหน่ วยลงทุ นและการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นแก่ ประชาชนและผูล้ งทุ นทัวไป ทังนี
ลักษณะค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนทีสําคัญมีดงั นี
ก) ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลและจดทะเบียนต่อ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลทีเกียวข้องกับการจดทะเบียนกองทุนฯ เพือการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม และการขอเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย จํานวนค่าธรรมเนี ยมอ้างอิงจากค่ าธรรมเนี ยมปั จจุบันทีประกาศโดยหน่ วยงานที
เกียวข้อง
ข) ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์มขี อ้ สมมติให้มอี ตั ราไม่
เกิ น ร้ อ ยละ 3.0 ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที เสนอขายครั งแรกให้ กับ ผู ล้ งทุ น อื นนอกเหนื อ จาก
กระทรวงการคลัง ซึ งสมมติ ใ ห้ มี จ าํ นวนร้ อ ยละ 90 ของหน่ ว ยลงทุ น ทังหมดโดยอ้า งอิ ง อัต รา
ค่าธรรมเนียมจากใบเสนอราคาทีได้รบั จากคู่สญ
ั ญา
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ค) ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
ค่ าใช้จ่ ายทางการตลาดส่ วนใหญ่ ประกอบไปด้วย ค่ าผลิตโฆษณา ค่ า สื อโฆษณาและค่ าใช้จ่ า ยที
เกี ยวข้อ งกับ การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น มี ข ้อ สมมติ ต ามการคาดการณ์ จ าก
ประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษาทางการเงิน
ง) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าจัดพิมพ์เอกสารมีขอ้ สมมติตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษา
ทางการเงิน
จ) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็ นเงินทีจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้บริ การวิชาชีพแก่กองทุนฯ ทีเกียวข้องกับขันตอนการออก
และเสนอขายหน่ วยลงทุน เช่น ทีปรึ กษากฎหมาย ผูป้ ระเมินอิสระ ผูป้ ระมาณการปริ มาณจราจร ที
ปรึ กษาอุตสาหกรรม ค่าตรวจสอบบัญชี ฯลฯ โดยอ้างอิงจากสัญญาทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั
ฉ) ค่าบริการคนกลางผู้ดูแลผลประโยชน์ ของคู่สัญญา (Escrow agent fee)
ค่าบริ การคนกลางผูด้ แู ลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา (Escrow agent fee) เป็ นค่าบริ การจ่ายให้แก่ธนาคาร
แห่ งหนึ งสําหรับบริ การการดู แลผลประโยชน์ในระหว่างการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นครังแรก โดยมี
ข้อสมมติตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษาทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายเหล่านี จะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์และจะถูกตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเสมือนของ
กองทุนฯ โดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี
4.5 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กองทุนฯ ไม่มภี าระหนี สินจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเนืองจากกองทุนฯ ไม่เข้าข่ายเป็ นผูม้ หี น้าทีต้องเสียภาษี
เงินได้นิตบิ คุ คลในประเทศไทย
4.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุน ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงิน ปั นผลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน สําหรับแต่ละรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าอัต รา
ร้ อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ทีปรั บปรุ ง แล้ว ภายใน 90 วัน นับ แต่ ว นั สิ นรอบบัญ ชี ทีมี การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
กํา ไรสุ ทธิ ทีปรั บปรุ งแล้ว ดัง กล่ า วไม่ ร วมกําไรที ยังไม่เกิ ดขึ นจากการประเมิน หรื อการทบทวนมูลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุน ซึงในอนาคตบริ ษทั จัดการฯจะใช้ดุลยพินิจในการกําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้
สอดคล้องกับจํานวนเงินสดขันตําทีกองทุนฯ จะดํารงไว้
ทังนี ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนบนข้อสมมติวา่ กองทุนฯ จ่ายเงินปั นผลทุกๆ ไตรมาสในอัตรา
ร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ ทีปรับปรุ งแล้ว โดยจะประกาศจ่ายภายใน 45 วันหลังจากวันสิ นไตรมาสและ
จ่ายภายใน 75 วันหลังจากวันสิ นไตรมาส
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 3 ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนนี
ไม่ได้รวมกําไรหรื อขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาฯ หากกองทุนฯ มีกาํ ไรทียัง
ไม่เกิ ดขึ นจากการวัดมูลค่ าเงิ นลงทุ น ดังกล่าว กรณี นี จะไม่ ก่อให้เกิ ด ผลกระทบต่ อการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
เนืองจากกองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกําไรโดยคิดจากกําไรทีไม่รวมกําไรทียังไม่เกิดขึนจากการทบทวนมูลค่า
เงินลงทุน แต่สาํ หรับกรณี ทีมีผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว กรณีนีจะกระทบ
การปันส่วนแบ่งกําไรเนืองจากกองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกําไรหลังจากหักผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึน
4.7 การปันส่ วนแบ่ งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน
ในกรณี ทีกองทุนฯ มีจาํ นวนเงิน ทีสามารถปั นส่ วนแบ่งสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เกิน กว่ากําไรสะสมของ
กองทุนฯ กองทุนฯ จะจ่ายผลตอบแทนเพิมเติมแก่ผถู ้ ือหน่ วยในรู ปของการลดทุนเพือจ่ายคื นสภาพคล่อง
ส่วนเกิน ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี มีขอ้ สมมติให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินอันเกิดจากค่าใช้จา่ ยใน
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน ตัดจําหน่ ายตามทีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
เสมือนข้อ 4.4
จํานวนเงิ นที สามารถปั นส่ วนแบ่ งสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน สําหรับช่ว งระยะเวลาการรายงานข้อมูล ทาง
การเงินเสมือนดังต่อไปนี ถูกแสดงไว้เพือเป็ นตัวอย่างของการคํานวณเท่านัน

กําไรสุทธิ
สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จา่ ยในการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
จํานวนเงินทีสามารถปันส่วนแบ่งสําหรับผูถ้ อื หน่วย

สําหรับปี สิ นสุดวันที
30 กันยายน 2560
1,615
332
1,947

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สินสุดวันที
31 มีนาคม 2561
838
166
1,004

ทังนี ตามข้อสมมติก ารจ่ายเงิน ปั นผลเป็ นรายไตรมาสและประจําปี ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 4.6 ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี จึงแสดงการจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหน่วยใน
รู ปของเงินปั นผลและการลดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 เป็ นจํานวน ,211 ล้านบาท และ
249 ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 เป็ นจํานวน 822 ล้านบาท
และ 166 ล้านบาทตามลําดับ
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
4.8 ข้ อสมมติอืน
ก) มีขอ้ สมมติวา่ สัญญาทังหมดทีเกียวข้องกับกองทุนฯ มีผลบังคับใช้และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามทีระบุใน
สัญญา
ข) มีขอ้ สมมติว่ากองทุนฯ ไม่มีรายได้จากการขายและบริ การทีเข้าข่ายภาษีมูลค่าเพิม ภาษี ซือทีเกิดขึ น
ทังหมดจึงรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด ยกเว้น ส่ วนทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนซึงถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
ค) มีขอ้ สมมติวา่ กองทุนฯ ไม่มกี ารกูย้ มื ในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานข้อมูลทางการเงินเสมือน
ง) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึนบนข้อสมมติวา่ กองทุนฯ ไม่มรี ายได้ทีอยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 ของรายรับจากการประกอบกิจการเยียงธนาคารพาณิ ชย์
5.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

5.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้จะบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี ยรับบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จา่ ยบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์เริ มแรกด้วยจํานวนต้นทุนของเงิน ลงทุน ณ วันทีกองทุนฯ มีสิทธิในเงิน
ลงทุน และจะแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู ้เริ มแรก กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือ
เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้วิ ธี
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ทังนี ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรง
ทังหมดทีกองทุนฯ จ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
ทังนี ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 3 ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี ไม่มกี าร
ปรับปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิใน
รายได้ ภายหลังการรับรู ้เงินลงทุนเริ มแรก
5.3 ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน/ ค่าตัดจําหน่ าย
ค่ าใช้จ่ ายที เกี ยวข้องโดยตรงในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ นจะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์และถูกตัด
จําหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ สําหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
5.4 การแบ่ งปันกําไรให้ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
กองทุนฯ บันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายเงินปันผล
6.

การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินเสมือน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยบริ ษทั จัดการฯเมือวันที 28 สิงหาคม 2561
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กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
รายงานและข้อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
งบกําไรขาดทุนเสมือน (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: ล้านบาท)
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
ดอกเบียรับ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายเบียประกัน
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

4.1
4.2

1,573
2
1,575

4.3 ก)
4.3 ข)
4.3 ค)
4.3 ง)
4.3 จ)
4.3 ฉ)
4.4

31
5
4
3
23
10
249
325
1,250

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินเสมือน

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
งบกระแสเงินสดเสมือน (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: ล้านบาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ปรับกระทบรายการรายได้จากการลงทุนสุ ทธิให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ลูกหนีเพิมขึน
การเพิมขึนในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนีและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด

1,250

4.1, 4.2

4.4

4.6, 4.7
4.7

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนเป็ นส่ วนหนึงของข้อมูลทางการเงินเสมือน

(0)
(10)
0
249
1,489
(1,242)
(249)
(1,491)
(2)
481
479
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1.

ข้ อมูลทัวไป
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
ซึงบริ ษทั จัดการกองทุนได้รับอนุ มตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตังและจัดการกองทุนเมือวันที 25 ตุลาคม 2559 และกองทุนฯจัด ตังและจดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานประเภทไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนทีไม่มีการกําหนดอายุกองทุนเมื อวันที
24 พฤศจิกายน 2559 ด้วยทุนเริ มแรกจํานวน 1,000 ล้านบาททีได้รบั จากกระทรวงการคลัง
กองทุ นฯ บริ หารจัดการร่ วมโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุ น กรุ งไทย จํากัด(มหาชน) และบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) (“บริ ษทั จัดการฯ”) และผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั กองทุนฯ อยู่ในระหว่างการยืนคําขออนุ ญาตในการออกเสนอขายหน่ วยลงทุนแก่ประชาชนและ
ผูล้ งทุนทัวไปต่อก.ล.ต. และจะดําเนินการต่อไปเพือขอเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินทีได้จากการระดมเงินลงทุนและทุนเริ มแรกไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน กองทุนฯ จะลงทุนเริ มแรกในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (“สัญญาฯ”)
เพือรับโอนรายได้ค่าผ่านทางบางส่ วนของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี (“ทางพิเศษทีกองทุนฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรก”) ของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (“กทพ.”) ซึงสัญญาฯ มีเนื อหาสําคัญ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 2 ทังนี กองทุนฯ อาจดําเนินกิจกรรมอืน ๆ
เพือก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตทีสามารถกระทําได้
ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.และกฎข้อบังคับอืน ๆ ทีเกียวข้อง ซึงอาจรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมอืน
หลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้อง

2.

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามแผนการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐานเริ มแรก กองทุนฯ คาดว่าจะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัวไปและเงินทุนเริ มแรกทีได้รับจากกระทรวงการคลังจ่ายชําระค่าตอบแทนใน
การเข้าทําสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้ก บั กทพ. เพือรับโอนรายได้จาํ นวนร้อยละ 45 ของค่าผ่าน
ทางที เรี ยกเก็บได้จริ งจากผูใ้ ช้ทางพิเศษฉลองรั ชและทางพิเศษบู รพาวิถี หลังหักด้วยจํานวนเท่ า กับ
ภาษีมูลค่าเพิมแต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10 เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่วนั ทีสัญญามีผลบังคับใช้ ซึงทางพิเศษ
ทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรกดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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ก) ทางพิเศษฉลองรัช มีจุดเริ มต้นทีด่านจตุโชติ บริ เวณซอยจตุโชติ ถนนรามอินทรา (กิโลเมตรที 5.5)
สินสุดทีด่านอาจณรงค์ บริ เวณปลายซอยสุขมุ วิท 50 รวมระยะทางประมาณ 28.2 กิโลเมตร
ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี มีจุดเริ มต้นทีด่านบางนา บริ เวณบางนา-ตราด (กิ โลเมตรที 2+500) สิ นสุดทีด่าน
ชลบุรี (กิโลเมตรที 55+350) รวมระยะทางประมาณ 55.0 กิโลเมตร
กทพ. จะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ าย รายจ่ ายฝ่ ายทุ น ค่ าธรรมเนี ย มที เกิ ด ขึ นอัน เนื องมาจากการ
ดําเนิ นงานและบํารุ งรักษาทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร ซึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้เป็ นความรับผิดชอบของกองทุนฯ
ทังนี ค่าผ่านทางและสิ ทธิและการเรี ยกร้องใด ๆ ทีกองทุนฯ จะได้รับตามสัญญาฯ นันจะไม่รวมรายได้จาก
รายการธุ รกิ จอื นของ กทพ. หรื อค่ าผ่านทางจากทางพิเศษสายอืนนอกเหนื อไปจากทางพิเศษทีกองทุนฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก หรื อรายได้อืนนอกเหนื อไปจากค่าผ่านทาง
ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ กองทุนฯ จะต้องลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานภายใน
6 เดือนนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็ นครังแรก โดยคิดเป็ น
มูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
3.

วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินเสมือน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561 จัดทําขึ นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือแสดงเป็ นส่ วนหนึ งในหนังสื อชี ชวนของกองทุน ฯ ในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ต่อประชาชนและผู ้
ลงทุนทัวไปในประเทศไทยเป็ นครังแรก ดังนัน จึงไม่เหมาะทีจะนําไปใช้ในประเทศอืน และไม่ควรนําไปใช้
หรื ออ้างอิงเพือวัตถุประสงค์อนนอกจากวั
ื
ตถุประสงค์ตามทีกล่าวข้างต้น
ข้อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 นีได้รวบรวมขึนเพือให้ขอ้ มูล
เพิมเติมจากข้อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และสําหรับงวดหกเดื อน
สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 ทีได้นาํ เสนอแล้ว (ข้อมูลทางการเงินเสมือนทีนําเสนอครังล่าสุ ด) ผูใ้ ช้ข อ้ มูล
ทางการเงินเสมือนควรใช้ขอ้ มูลทางการเงินเสมือนนี ควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงินเสมือนทีนําเสนอครัง
ล่าสุดดังกล่าว
บริ ษทั จัดการฯ ได้คดั ลอกข้อมูลผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนฯ ทีรวมอยูใ่ นข้อมูลทาง
การเงินเสมือนนี จากงบการเงินสําหรับงวดดังต่อไปนี ของกองทุนฯ ซึงรายงานการตรวจสอบหรื อรายงาน
การสอบทานได้เผยแพร่ หรื อยืนต่อ ก.ล.ต. แล้ว
ก) สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
ข) สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ
ค) สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561
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รอบระยะเวลาบัญชีในอดีตของกองทุนฯ สิ นสุ ดในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั
กองทุนฯได้ดาํ เนินการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีให้สินสุดวันที 30 กันยายนของทุกปี โดยจะมีผลทํา
ให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการเปลียนแปลงคื อรอบระยะเวลาเริ มตังแต่ วนั ที 1 มกราคม 2561 และ
สินสุดวันที 30 กันยายน 2561 ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี รวบรวมขึนและแสดงข้อมูลต่างๆ เสมือนหนึงว่า
กองทุนฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีสินสุ ดในวันที 30 กันยายนของทุก ปี เพือให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุนฯ ตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนโดยบริ ษทั จัดการฯ เพือแสดงผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญทีมีต่อผล
การดําเนินงานเสมือนและกระแสเงินสดเสมือนของกองทุนฯ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถนุ ายน
2561 จากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี เสมือนหนึงว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึนในวันที 1 ตุลาคม 2559 เช่นเดียวกัน
กับเหตุการณ์ทีนําเสนอในข้อมูลทางการเงินเสมือนทีนําเสนอครังล่าสุด
ก) กองทุนฯ จัด ตังด้วยทุนจดทะเบียนเริ มแรกทีได้รับชําระจากกระทรวงการคลังจํานวน 1,000 ล้านบาท
และได้ออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิมเติมแก่ประชาชนและผูล้ งทุนทัวไปเป็ นครังแรกและได้รับ
ชําระค่าหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 47,657 ล้านบาท ทําให้ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ มีมลู ค่ารวม 48,657 ล้านบาท
ข) กองทุนฯ เข้าทําสัญญาฯ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 2 โดยได้จา่ ย
ค่าตอบแทนสมมติวา่ เท่ากับ 47,662 ล้านบาทให้แก่ กทพ. จํานวนดังกล่าวอ้างอิงตามจํานวนทีตํากว่า
ของมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฯ ณ วันที 1 ตุลาคม 2561 ทีประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระสองราย
ตามรายงานการประเมินราคาของผูป้ ระเมินราคาอิสระลงวันที 27 สิงหาคม 2561 หักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฯ เป็ นมูลค่ายุติธรรมที
ประเมินสําหรับรายได้ทีคํานวณจากร้อยละ 45 ของประมาณการค่าผ่านทางทีเรี ยกเก็บได้จริ งจากผูใ้ ช้
ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีตงแต่
ั วนั ที 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที 30 กันยายน 2591 หลังหัก
ด้วยจํานวนเท่ากับภาษีมลู ค่าเพิม แต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10
ตามข้อสมมติข า้ งต้นว่ากองทุน ฯ ได้เข้าลงทุน ในสัญญาฯ ตังแต่ วนั ที 1 ตุลาคม 2559 ข้อมูลทางการเงิ น
เสมือนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 นีอ้างอิงข้อมูลค่าผ่านทางตามทีสรุ ปไว้ในหมาย
เหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 4.1 จากงบแสดงค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษ
บูรพาวิถขี องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 ซึงรายงาน
การสอบทานจะถูกรวมในเอกสารทียืนต่อ ก.ล.ต.

3

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนตามข้อสมมติขา้ งต้นและรายการปรับปรุ งทีเกิดจากข้อสมมติ ต่างๆ ที
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 4 ด้วยลักษณะของการจัดทําข้อมูลทางการเงิน
เสมือนดังกล่าว ข้อมูลทางการเงินเสมือนจึงอาจไม่ได้สะท้อนภาพของผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ทีแท้จริ งของกองทุนฯ หากเหตุการณ์และรายการดังกล่าวได้เกิดขึนจริ งในอดีต
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีไม่มกี ารปรับปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในสัญญาฯ ภายหลังการรับรู ้เงินลงทุนเมือเริ มแรก ถึงแม้ว่านโยบายบัญชีเกียวกับเงินลงทุนทีกองทุนฯ ใช้
สําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนฯ คือการแสดงมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ นงวด
รายงานโดยปรับปรุ งรายการผ่านงบกําไรขาดทุน แต่เนืองด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุนในสัญญาฯ เป็ น
จํานวนทีถูกสมมติขึน รวมทังจํานวนเงินทีกองทุนฯ จะจ่ายชําระจริ งอาจจะแตกต่างออกไป ดังนัน บริ ษทั
จัดการฯ เชื อว่าการปรั บปรุ งมูลค่ ายุติ ธรรมสําหรั บ เงิ น ลงทุ น ในสัญ ญาฯ จึ ง มิได้ให้ข้อมูลเพิ มเติ มที มี
ความหมายแก่ผใู ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินเสมือนนี
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีจัดทําขึ นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที
106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิน ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และนโยบายการบัญชีตามทีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 5 ซึงเป็ นไปตามนโยบายบัญชีปัจจุบนั ของกองทุนฯ และ
ที กองทุ น ฯ คาดว่ า จะใช้ใ นอนาคตเพือจัดทํารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ทีกําหนดใน
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นการไม่วดั มูลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู ้รายการเมือเริ มแรก
ของเงินลงทุนในสัญญาฯ ตามทีกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี แสดงเฉพาะงบกําไรขาดทุนเสมือน งบกระแสเงินสดเสมือน
ข้อมูลทัวไป เกณฑ์ในการจัดทํา ข้อสมมติทีสําคัญและนโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ทางการเงิ นเสมือน โดยมิได้แสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด ดังนัน ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี
จึงไม่ได้แสดงงบการเงินแบบเต็มรู ปแบบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีจัดทําขึนในสกุลเงินบาทและแสดงเป็ นหน่วยล้านบาท เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่าง
อืน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนฉบับภาษาอังกฤษเป็ นการแปลภาษามาจากข้อมูลทางการเงินเสมือนฉบับภาษาไทย
ในกรณี ทีมีเนื อความขัดแย้งกันหรื อการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้ข อ้ มูลทางการเงินเสมือนฉบับ
ภาษาไทยเป็ นหลัก
4.

สรุปข้อสมมติทีสําคัญและรายการปรับปรุง
ข้อสมมติและรายการปรับปรุ งทีสําคัญในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนมีดงั ต่อไปนี
4

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
ก)

งบกําไรขาดทุนเสมือนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561

รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
ดอกเบียรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยเบียประก ัน
ค่าใช้จา่ ยอืน
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรจากการลงทุนสุ ทธิ
รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการก ําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิมขึนในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
1
2

งบก ําไรขาดทุนก่อนปรับปรุ ง
งวดเก ้าเดือน
งวดสามเดือน
งวดหกเดือน
งวดปี สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2560 30 ก ันยายน 2560 31 ธันวาคม 25601 30 มิถนุ ายน 2561
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดเก ้าเดือน
สิ นสุ ดวันที
30 มิถนุ ายน 25612

หมายเหตุ

รายการปรับปรุ ง
ข้อมูลทางการเงิน
เสมือน

งบก ําไรขาดทุน
เสมือน

14
14

11
11

3
3

7
7

10
10

4.1
4.2

1,573
(8)
1,565

1,573
2
1,575

0
0
1
1
0
2
12

0
0
1
1
0
2
9

0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
1
0
1
6

0
0
0
1
0
1
9

4.3 ก)
4.3 ข)
4.3 ค)
4.3 ง)
4.3 จ)
4.3 ฉ)
4.4

31
5
4
2
23
10
249
324
1,241

31
5
4
3
23
10
249
325
1,250

0
1
1
13

0
0
0
9

0
1
1
4

0
(1)
(1)
5

0
(0)
(0)
9

(0)
0
0
1,241

1,250

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากบั ผลต่างของงบกาํ ไรขาดทุนของกองทุนฯ สําหรับงวดปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 กนั ยายน 2560
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561 ก่อนปรับปรุ ง เท่าก ับ ผลรวมของงบกาํ ไรขาดทุนของกองทุนฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561

5

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
ข) งบกระแสเงินสดเสมือนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้
เป็ นเงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซือเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี เพิมขึน
เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
การ(เพิมขึน)ลดลงในค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี และค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิมขึน(ลดลง)
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนตัดจําหน่าย
ส่ วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จําหน่าย
รายการกําไรสุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการ(ก ําไร)ขาดทุนสุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด
3
4

งบกระแสเงินสดก่อนปรับปรุ ง
งวดเก ้าเดือน
งวดสามเดือน
งวดหกเดือน
งวดปี สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2560 30 ก ันยายน 2560 31 ธันวาคม 25603 30 มิถนุ ายน 2561
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดเก ้าเดือน
สิ นสุ ดวันที
30 มิถนุ ายน 25614

หมายเหตุ

รายการปรับปรุ ง
ข้อมูลทางการเงิน
เสมือน

งบกระแสเงินสด
เสมือน

13

9

4

5

9

1,241

1,250

(2,351)
2,264
(1)
(1)
(12)
(14)
(0)
(0)
(102)

(1,926)
1,839
(0)
(1)
(0)
(11)
(11)
(0)
(0)
(101)

(425)
425
(1)
(0)
0
(1)
(3)
(0)
(0)
(1)

(1,058)
1,062
(0)
(2)
(0)
0
(6)
(0)
0
1

(1,483)
1,487
(1)
(2)
(0)
(1)
(9)
(0)
0
0

1,483
(1,487)
1
2
(10)
1
249
9
0
(0)
1,489

(0)
(10)
0
249
1,489

(102)
104
2

(101)
104
3

(1)
3
2

1
2
3

0
3
3

(1,242)
(249)
(1,491)
(2)
478
476

(1,242)
(249)
(1,491)
(2)
481
479

4.1, 4.2
4.4
4.4

4.6, 4.7
4.7

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ก่อนปรับปรุ ง เท่ากับ ผลต่างของงบกระแสเงินสดของกองทุนฯ สําหรับงวดปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 กนั ยายน 2560
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้ เดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561 ก่อนปรับปรุ ง เท่าก ับ ผลรวมของงบกระแสเงินสดของกองทุนฯ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2561

6

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
4.1 รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามทีกล่าวในหมายเหตุ ประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 2 และ 3 มีขอ้ สมมติว่ากองทุนฯ ลงทุนใน
สัญญาโอนและรั บโอนสิ ทธิ ในรายได้ ทําให้สาํ หรั บข้อมูลทางการเงิ นเสมือนนี กองทุ น ฯ มี ร ายได้จ าก
เงิ นลงทุ นในสัญญาฯ เท่ ากับร้ อยละ 45 ของค่ าผ่านทางที เรี ยกเก็บจริ งจากผูใ้ ช้ทางพิเศษฉลองรั ชและ
ทางพิเศษบูรพาวิถี หลังหักด้วยจํานวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิมแต่ ไม่ต ากว่
ํ าร้อยละ 10 ค่าผ่านทางดังกล่า ว
อ้างอิงข้อมูลค่าผ่านทางจากงบแสดงค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถขี องการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 ซึงคํานวณได้ดงั นี
ค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช
ค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
ค่าผ่านทางของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก
หัก: จํานวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิม (แต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10)
ค่าผ่านทางสุทธิของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก
สัดส่วนรายได้ตามสัญญาฯ
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาฯ

(หน่วย: ล้านบาท)
2,260
1,584
3,844
(349)
3,495
45%
1,573

ทังนี ค่าผ่านทางของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก ไม่รวมเงินค่าผ่านทางทีเก็บแทนทาง
พิเศษสายอืน รายได้รั บล่วงหน้าจากการขายคูปอง หรื อเติ มมูลค่ าบัตร Easy pass ที ยังไม่ได้ใ ช้บริ การ
ค่าผ่านทางทีได้รบั ยกเว้น และหักส่วนลดทีเกียวข้องแล้ว
เนืองจากในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนนี มีข อ้ สมมติให้ กทพ. ต้องโอนรายได้คา่ ผ่านทางภายใต้
สัญญาฯ ให้กบั กองทุนฯ ภายใน 2 วันทําการนับจากวันทีเกิดรายได้ ดังนัน ในงบกระแสเงินสดเสมือนจึงมี
รายการปรับปรุ งเกียวกับลูกหนี จากรายได้คา่ ผ่านทางภายใต้สญ
ั ญาฯ ณ วันสิ นงวด
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4.2 ดอกเบียรับ
รายการปรับปรุ งของข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนตามข้อสมมติวา่ กองทุนฯ ไม่มีรายได้ดอกเบียรับ
จากการลงทุนในตราสารหนี ในความต้องการของตลาดทีรับรู ้เป็ นรายได้ดอกเบี ยรับตามงบการเงินก่อน
ปรับปรุ งของกองทุนฯ เนื องจากกองทุนฯ นําเงินทุนทีใช้ในการลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวไปลงทุนใน
สัญญาฯ และกองทุนฯ มีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานของกองทุนฯ ในระหว่างงวดหลังจากการจ่ายคืนให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอยูใ่ นรู ปของเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารในประเทศทีมีอตั ราดอกเบียเฉลียประมาณร้อย
ละ 0.53 ต่อปี โดยกองทุนฯ จะได้รับดอกเบี ยทุก ครึ งปี ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม อัตราดอกเบี ย
ดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราดอกเบียสําหรับเงินฝากออมทรัพย์ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน
2561
4.3 ค่าใช้ จ่ายกองทุนฯ
เนื องด้ว ยข้อสมมติ ก ารเพิ มทุ นและการเข้าทําสัญญาฯ ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินเสมือนข้อ 2 และ 3 ทําให้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิและทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เพิมขึ น จึงส่ งผล
กระทบให้มรี ายการปรั บปรุ งของค่าใช้จ่ายของกองทุ นฯ ทีขึนอยูก่ บั มูลค่าสินทรัพย์สุทธิและทุนจดทะเบี ยน
ของกองทุนฯ และค่าใช้จา่ ยเพิมเติมจากการเข้าทําสัญญาฯ ดังกล่าว ทังนี ลักษณะค่าใช้จ่ายกองทุนฯทีสําคัญ
มีดงั นี
ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนฯ เป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่บริ ษทั จัดการฯ โดยอ้างอิงตามสัญญาที
มีอยูใ่ นปัจจุบนั ด้วยอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ณ วันสิ นเดือน
และมีค่าธรรมเนียมการจัดการขันตําเท่ากับ 10 ล้านบาทต่อปี อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดย
อ้างอิงตามสัญญาที มีอ ยู่ในปั จจุบันด้วยอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่ อปี ของมูลค่าสิ นทรั พย์สุทธิของ
กองทุนฯ ณ วันสิ นเดือน อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็ นเงินทีจ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทุนฯ โดยอ้างอิงจากค่าธรรมเนียม
ในช่วงเวลาการรายงานข้อมูลทางการเงินเสมือนทีประกาศโดยหน่วยงานทีเกียวข้องด้วยอัตราร้อยละ
0.023 ต่อปี ของทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และมีค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต่อปี อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
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ง) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่ าธรรมเนี ยมวิชาชีพเป็ นค่าธรรมเนี ยมที จ่ายให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การวิ ชาชี พแก่ กองทุ นฯ เช่ น ผูป้ ระเมิน
ปริ มาณการจราจร ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ค่ าธรรมเนี ยมสอบบัญชี โดยอ้างอิงตามสัญญาที มีอยู่ใน
ปัจจุบนั ใบเสนอราคาทีได้รบั จากคูส่ ญ
ั ญา หรื อการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ
จ) ค่าใช้ จ่ายเบียประกัน
ค่าใช้จ่ายเบี ยประกันเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการประกันความเสี ยงทีเกี ยวข้องกับทางพิเศษทีกองทุ น ฯ
เข้าลงทุน ในรายได้ครั งแรกในการประกันการเสี ยงภัยทุกชนิ ด การประกันภัยการก่อการร้าย และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยอ้างอิงตามใบเสนอราคาทีกองทุนฯ ได้รับ
ฉ) ค่าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายอืนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายในการบริ หารอืน ซึงมีขอ้ สมมติตามการ
คาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ
4.4 ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ นผลจากรายการค่ าใช้จ่ายทีเพิมขึนจาก
ข้อสมมติ ในการออกหน่ วยลงทุ นและการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นแก่ ประชาชนและผูล้ งทุ นทัวไป ทังนี
ลักษณะค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนทีสําคัญมีดงั นี
ก) ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลและจดทะเบียนต่อ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลทีเกียวข้องกับการจดทะเบียนกองทุนฯ เพือการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม และการขอเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย จํานวนค่าธรรมเนี ยมอ้างอิงจากค่ าธรรมเนี ยมปั จจุบันทีประกาศโดยหน่ วยงานที
เกียวข้อง
ข) ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์มขี อ้ สมมติให้มอี ตั ราไม่
เกิ น ร้ อ ยละ 3.0 ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที เสนอขายครั งแรกให้ กับ ผู ล้ งทุ น อื นนอกเหนื อ จาก
กระทรวงการคลัง ซึ งสมมติ ใ ห้ มี จ าํ นวนร้ อ ยละ 90 ของหน่ ว ยลงทุ น ทังหมดโดยอ้า งอิ ง อัต รา
ค่าธรรมเนียมจากใบเสนอราคาทีได้รบั จากคู่สญ
ั ญา
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ค) ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
ค่ าใช้จ่ ายทางการตลาดส่ วนใหญ่ ประกอบไปด้วย ค่ าผลิตโฆษณา ค่ า สื อโฆษณาและค่ าใช้จ่ า ยที
เกี ยวข้อ งกับ การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น มี ข ้อ สมมติ ต ามการคาดการณ์ จ าก
ประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษาทางการเงิน
ง) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าจัดพิมพ์เอกสารมีขอ้ สมมติตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษา
ทางการเงิน
จ) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็ นเงินทีจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้บริ การวิชาชีพแก่กองทุนฯ ทีเกียวข้องกับขันตอนการออก
และเสนอขายหน่ วยลงทุน เช่น ทีปรึ กษากฎหมาย ผูป้ ระเมินอิสระ ผูป้ ระมาณการปริ มาณจราจร ที
ปรึ กษาอุตสาหกรรม ค่าตรวจสอบบัญชี ฯลฯ โดยอ้างอิงจากสัญญาทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั
ฉ) ค่าบริการคนกลางผู้ดูแลผลประโยชน์ ของคู่สัญญา (Escrow agent fee)
ค่าบริ การคนกลางผูด้ แู ลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา (Escrow agent fee) เป็ นค่าบริ การจ่ายให้แก่ธนาคาร
แห่ งหนึ งสําหรับบริ การการดู แลผลประโยชน์ในระหว่างการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นครังแรก โดยมี
ข้อสมมติตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษาทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายเหล่านี จะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์และจะถูกตัดจําหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเสมือนของ
กองทุนฯ โดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่วนั ทีออกและขายหน่วยลงทุนเสร็ จสิ นลง
4.5 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กองทุนฯ ไม่มภี าระหนี สินจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเนืองจากกองทุนฯ ไม่เข้าข่ายเป็ นผูม้ หี น้าทีต้องเสียภาษี
เงินได้นิตบิ คุ คลในประเทศไทย
4.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุน ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงิน ปั นผลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน สําหรับแต่ละรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าอัต รา
ร้ อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ทีปรั บปรุ ง แล้ว ภายใน 90 วัน นับ แต่ ว นั สิ นรอบบัญ ชี ทีมี การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
กํา ไรสุ ทธิ ทีปรั บปรุ งแล้ว ดัง กล่ า วไม่ ร วมกําไรที ยังไม่เกิ ดขึ นจากการประเมิน หรื อการทบทวนมูลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุน ซึงในอนาคตบริ ษทั จัดการฯจะใช้ดุลยพินิจในการกําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้
สอดคล้องกับจํานวนเงินสดขันตําทีกองทุนฯ จะดํารงไว้
10

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
ทังนี ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวบรวมขึนบนข้อสมมติวา่ กองทุนฯ จ่ายเงินปั นผลทุกๆ ไตรมาสในอัตรา
ร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ ทีปรับปรุ งแล้ว โดยจะประกาศจ่ายภายใน 45 วันหลังจากวันสิ นไตรมาสและ
จ่ายภายใน 75 วันหลังจากวันสิ นไตรมาส
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 3 ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนนี
ไม่ได้รวมกําไรหรื อขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาฯ หากกองทุนฯ มีกาํ ไรทียัง
ไม่เกิ ดขึ นจากการวัดมูลค่ าเงิ นลงทุ น ดังกล่าว กรณี นี จะไม่ ก่อให้เกิ ด ผลกระทบต่ อการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
เนืองจากกองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกําไรโดยคิดจากกําไรทีไม่รวมกําไรทียังไม่เกิดขึนจากการทบทวนมูลค่า
เงินลงทุน แต่สาํ หรับกรณี ทีมีผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว กรณีนีจะกระทบ
การปันส่วนแบ่งกําไรเนืองจากกองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกําไรหลังจากหักผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึน
4.7 การปันส่ วนแบ่ งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน
ในกรณี ทีกองทุนฯ มีจาํ นวนเงิน ทีสามารถปั นส่ วนแบ่งสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เกิน กว่ากําไรสะสมของ
กองทุนฯ กองทุนฯ จะจ่ายผลตอบแทนเพิมเติมแก่ผถู ้ ือหน่ วยในรู ปของการลดทุนเพือจ่ายคื นสภาพคล่อง
ส่วนเกิน ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี มีขอ้ สมมติให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินอันเกิดจากค่าใช้จา่ ยใน
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน ตัดจําหน่ ายตามทีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
เสมือนข้อ 4.4
จํานวนเงินทีสามารถปันส่วนแบ่งสําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2561 ดังต่อไปนี ถูกแสดงไว้เพือเป็ นตัวอย่างของการคํานวณเท่านัน
รายการกําไรจากการลงทุนสุทธิ
สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
จํานวนเงินทีสามารถปันส่วนแบ่งสําหรับผูถ้ อื หน่วย

(หน่วย: ล้านบาท)
1,250
249
1,499

ทังนี ตามข้อสมมติก ารจ่ายเงิน ปั นผลเป็ นรายไตรมาสและประจําปี ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 4.6 ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี จึงแสดงการจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหน่วยใน
รู ปของเงินปันผลและการลดทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 เป็ นจํานวน 1,242 ล้าน
บาท และ 249 ล้านบาทตามลําดับ
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
4.8 ข้ อสมมติอืน
ก) มีขอ้ สมมติวา่ สัญญาทังหมดทีเกียวข้องกับกองทุนฯ มีผลบังคับใช้และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามทีระบุใน
สัญญา
ข) มีขอ้ สมมติว่ากองทุนฯ ไม่มีรายได้จากการขายและบริ การทีเข้าข่ายภาษีมูลค่าเพิม ภาษี ซือทีเกิดขึ น
ทังหมดจึงรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด ยกเว้น ส่ วนทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนซึงถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
ค) มีขอ้ สมมติวา่ กองทุนฯ ไม่มกี ารกูย้ มื ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561
ง) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึนบนข้อสมมติวา่ กองทุนฯ ไม่มรี ายได้ทีอยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 ของรายรับจากการประกอบกิจการเยียงธนาคารพาณิ ชย์
5.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

5.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้จะบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี ยรับบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จา่ ยบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์เริ มแรกด้วยจํานวนต้นทุนของเงิน ลงทุน ณ วันทีกองทุนฯ มีสิทธิในเงิน
ลงทุน และจะแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู ้เริ มแรก กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือ
เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้วิธี
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ทังนี ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรง
ทังหมดทีกองทุนฯ จ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
ทังนี ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือนข้อ 3 ข้อมูลทางการเงินเสมือนนี ไม่มกี าร
ปรับปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิใน
รายได้ ภายหลังการรับรู ้เงินลงทุนเริ มแรก
5.3 ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน/ ค่าตัดจําหน่ าย
ค่ าใช้จ่ ายที เกี ยวข้องโดยตรงในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ นจะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์และถูกตัด
จําหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่วนั ทีออกและขายหน่วยลงทุนเสร็ จสิ นลง
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กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินเสมือน (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2561
5.4 การแบ่ งปันกําไรให้ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
กองทุนฯ บันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายเงินปันผล
6.

การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินเสมือน
ข้อมูลทางการเงินเสมือนนีได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยบริ ษทั จัดการฯเมือวันที 6 กันยายน 2561
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ภาคผนวก 5: ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาคผนวก 5: ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Outstanding items

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2562

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์ สมมติ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2562
(หน่วย: ล้านบาท)
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิ ในรายได้
ดอกเบียรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายเบียประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
หมายเหตุประกอบเป็ นส่ วนหนึ งของข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ

4.1
4.2

2,268
4
2,272

4.3 ก)
4.3 ข)
4.3 ค)
4.3 ง)
4.3 จ)
4.3 ฉ)
4.4

42
7
5
4
29
14
332
433
1,839

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
งบกระแสเงินสดตามสถานการณ์ สมมติ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2562
(หน่วย: ล้านบาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ปรับกระทบรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ ให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
การซื อเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิ ในรายได้
ลูกหนี เพิมขึน
เจ้าหนี และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมขึน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายลดทุน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด

1,839

3
4.1, 4.2
4.4

3
4.4
4.7, 4.11
4.11

4.5

(47,662)
(11)
5
332
(45,497)
47,657
(970)
(1,353)
(249)
45,085
(412)
997
585
#REF!

หมายเหตุประกอบเป็ นส่ วนหนึ งของข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2562
1.

ข้ อมูลทัวไป
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
ซึงบริ ษทั จัดการกองทุน ได้รับอนุ มตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตังและบริ หารกองทุนฯ เมือวันที 25 ตุลาคม 2559 และกองทุนฯจัดตังและจดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานประเภทไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนทีไม่มีการกําหนดอายุกองทุนเมื อวันที
24 พฤศจิกายน 2559 ด้วยทุนเริ มแรกจํานวน 1,000 ล้านบาททีได้รับจากกระทรวงการคลัง
กองทุนฯ บริ หารจัดการร่ วมโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั
หลักทรั พย์จดั การกองทุ น เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทจัดการฯ”) และ ผูด้ ู แลผลประโยชน์ของ
กองทุนฯคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั กองทุนฯ อยู่ในระหว่างการยืนคําขออนุ ญาตในการออกเสนอขายหน่ วยลงทุนแก่ประชาชนและ
ผูล้ งทุนทัวไปต่อก.ล.ต. และจะดําเนินการต่อไปเพือขอเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินทีได้จากการระดมเงินลงทุนและทุนเริ มแรกไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน กองทุนฯ จะลงทุนเริ มแรกในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (“สัญญาฯ”)
เพือรับโอนรายได้ค่าผ่านทางบางส่ วนของทางพิเศษฉลองรั ช และทางพิเศษบูรพาวิถี (“ทางพิเศษทีกองทุ นฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรก”) ของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (“กทพ.”) ซึงสัญญาฯ มีเนื อหาสําคัญ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติข ้อ 2 ทังนี กองทุนฯ อาจ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมอื น ๆ เพื อก่ อ ให้เ กิ ด รายได้แ ละผลตอบแทนแก่ ก องทุ น ฯ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นภายใต้
ขอบเขตทีสามารถกระทําได้ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และกฎข้อบังคับอืน ๆ ทีเกี ยวข้อง ซึงอาจรวมถึง
การลงทุนในกองทุนรวมอืน หลักทรัพย์อนื และ/หรื อการหาดอกผลอืนใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้อง

2.

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามแผนการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐานเริ มแรก กองทุนฯ คาดว่าจะนําเงินทุนทีได้รับจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัวไปและเงินทุนเริ มแรกทีได้รับจากกระทรวงการคลังจ่ายชําระค่าตอบแทน
ในการเข้าทําสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้กบั กทพ. เพือรับโอนรายได้จาํ นวนร้อยละ 45 ของ
ค่าผ่านทางทีเรี ยกเก็บได้จริ งจากผูใ้ ช้ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี หลังหักด้วยจํานวนเท่ากับ
ภาษีมูลค่าเพิมแต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10 ของค่าผ่านทางเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่วนั ทีสัญญามีผลบังคับ
ใช้ ซึงทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรกดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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ก) ทางพิเศษฉลองรัช มีจุดเริ มต้นทีด่านจตุโชติ บริ เวณซอยจตุโชติ ถนนรามอินทรา (กิโลเมตรที 5.5)
สินสุดทีด่านอาจณรงค์ บริ เวณปลายซอยสุขมุ วิท 50 รวมระยะทางประมาณ 28.2 กิโลเมตร
ข) ทางพิเศษบูรพาวิถี มีจุดเริ มต้นทีด่านบางนา บริ เวณบางนา-ตราด (กิ โลเมตรที 2+500) สิ นสุดทีด่าน
ชลบุรี (กิโลเมตรที 55+350) รวมระยะทางประมาณ 55.0 กิโลเมตร
กทพ.จะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ าย รายจ่ ายฝ่ ายทุ น ค่ าธรรมเนี ย มที เกิ ด ขึ นอันเนื องมาจากการ
ดําเนินงานและบํารุ งรักษาทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการขายและ
บริ หาร ซึงค่าใช้จา่ ยดังกล่าวมิได้เป็ นความรับผิดชอบของกองทุนฯ
ทังนี ค่ าผ่านทางและสิ ทธิ และการเรี ยกร้องใดๆที กองทุนฯ จะได้รั บตามสัญญาฯนันจะไม่รวมรายได้จาก
รายการธุ รกิ จอื นของกทพ.หรื อค่ าผ่านทางจากทางพิ เศษสายอืนนอกเหนื อไปจากทางพิเศษที กองทุ น ฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก หรื อรายได้อนนอกเหนื
ื
อจากค่าผ่านทาง
ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ กองทุนฯ จะต้องลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานภายใน
6 เดือนนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็ นครังแรก โดยคิดเป็ น
มูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ
3.

วัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ข้อ มู ล ทางการเงิ น ตามสถานการณ์ ส มมติ สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที 30 กัน ยายน 2562 จัด ทํา ขึ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพือแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของหนังสื อชี ชวนของกองทุน ฯ ในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ต่ อ
ประชาชนและผูล้ งทุนทัวไปในประเทศไทยเป็ นครังแรก ดังนัน จึงไม่เหมาะทีจะนําไปใช้ในประเทศอืน
และไม่ควรนําไปใช้หรื ออ้างอิงเพือวัตถุประสงค์อนนอกจากวั
ื
ตถุประสงค์ตามทีกล่าวข้างต้น
รอบระยะเวลาบัญชีใ นปั จจุบนั ของกองทุนฯ สิ นสุ ดในวันที 31 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ อยูใ่ น
ระหว่างการดําเนินการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีให้สินสุ ดวันที 30 กันยายน ข้อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์สมมตินีจัดทําขึนและแสดงข้อมูลต่างๆ เสมือนหนึ งว่ากองทุนฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด
ในวันที กันยายนเพือให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาบัญชีใ นอนาคตของกองทุ นฯ ตามทีระบุไว้ใ น
หนังสือชีชวน
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีจัดทําขึนโดยมีสถานการณ์สมมติดงั ต่อไปนี
ก) กองทุนฯ ได้ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติมแก่ประชาชนและผูล้ งทุนทัวไปเป็ นครั งแรกและ
ได้รับชําระค่าหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 47,657 ล้านบาทในวันที 1 ตุลาคม 2561 ทําให้ทุนที
ได้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีมลู ค่ารวม 48,657 ล้านบาท
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ข) ในวันเดียวกัน กองทุนฯ เข้าทําสัญญาฯ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ น ตาม
สถานการณ์สมมติขอ้ 2 และได้จ่ายค่าตอบแทนสมมติวา่ เท่ากับ 47,662 ล้านบาทให้แก่ กทพ. จํานวน
ดังกล่าวอ้างอิงตามจํานวนทีตํากว่าของมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาฯ ณ วันที ตุลาคม 2561 ทีประเมิน
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระสองราย ตามรายงานการประเมินราคาของผูป้ ระเมินราคาอิสระลงวันที
27 สิ งหาคม 2561 หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น โดยมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฯ เป็ นมูลค่ายุติธรรมทีประเมินสําหรับรายได้ทีคํานวณจากร้อยละ 45 ของประมาณ
การค่าผ่านทางทีเรี ยกเก็บได้จริ งจากผูใ้ ช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถตี งแต่
ั วนั ที 1 ตุลาคม
2561 ถึงวันที 30 กันยายน 2591 หลังหักด้วยจํานวนเท่ากับภาษีมลู ค่าเพิม แต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10
ข้อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์สมมติ นีไม่มีการปรั บปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาฯ ภายหลังการรับรู ้เงินลงทุนเมือเริ มแรก ถึงแม้วา่ นโยบายบัญชีเกียวกับเงิน
ลงทุนเหล่านันทีกองทุนฯ จะใช้ในอนาคตสําหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนฯ คือการแสดงมูลค่า
เงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ นงวดรายงานโดยปรับปรุ งรายการผ่านงบกําไรขาดทุน แต่ดว้ ยลักษณะ
ของสถานการณ์สมมติทีเกียวกับเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษทั จัดการฯ เชือว่าไม่มเี กณฑ์ใดทีเหมาะสมในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาฯ สําหรับงวดในอนาคตเพือวัตถุประสงค์ในการจัดทําข้อมูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมตินี
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ นีจัดทําขึนตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีไทยฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และนโยบายการ
บัญชีทีสําคัญตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติขอ้ 5 ซึงเป็ นไป
ตามนโยบายการบัญชีทีคาดว่ากองทุนฯ จะใช้ในอนาคตเพือจัดทํารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ทีกําหนด ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นการไม่วดั มูลค่ายุติธรรม
ภายหลังการรับรู ้รายการเมือเริ มแรกของเงินลงทุนตามทีกล่าวข้างต้น
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีแสดงเฉพาะงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ งบกระแส
เงินสดตามสถานการณ์สมมติ ข้อมูลทัวไป เกณฑ์ในการจัดทํา ข้อสมมติทีสําคัญและนโยบายการบัญชีที
สําคัญที ใช้ใ นการจัด ทําข้อมูลทางการเงิน ตามสถานการณ์ส มมติ โดยมิได้แสดงงบดุล งบแสดงการ
เปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด ดังนัน
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ นีจึ งไม่ได้แสดงงบการเงินแบบเต็มรู ปแบบตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
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ข้อมูลทางการเงิ นตามสถานการณ์สมมติ จดั ทําขึ นตามข้อสมมติ ให้กองทุ นฯ เข้าทําสัญญาฯ ในวัน ที 1
ตุลาคม 2561 แต่เนืองจากวันทีสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ยงั ไม่สามารถระบุได้ชดั เจน ผลกระทบของสัญญาฯ ที
เกิ ดขึ นจริ งจึงอาจแตกต่างจากผลกระทบของสัญญาฯ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2562 ตามที ได้
แสดงในข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีจัดทําขึนในสกุลเงินบาทและแสดงเป็ นหน่วยล้านบาท เว้นแต่จะ
เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืน
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาอังกฤษเป็ นการแปลภาษาจากข้อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์สมมติฉบับภาษาไทย ในกรณี ทีมีเนื อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน
ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
4.

สรุปข้ อสมมติทสํี าคัญ
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีจัดทําขึนโดยมีขอ้ สมมติทีสําคัญดังทีจะกล่าวต่อไป บริ ษ ทั จัดการฯ
พิจารณาว่าข้อสมมติดงั กล่าวเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วันทีทีจัดทําข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาข้อสมมติดงั กล่าว ตลอดจนข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติโดยใช้วจิ ารณญาณของตนเองอย่างถีถ้วนเกียวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ

4.1 รายได้ จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีมีขอ้ สมมติให้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาฯ เท่ากับร้อยละ 45
ของค่าผ่านทางทีเรี ยกเก็บจริ งจากผูใ้ ช้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีหลังหักด้วยจํานวนเท่ากับ
ภาษีมูลค่าเพิมแต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10 โดยประมาณการรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาฯ สําหรับปี สิ นสุด
วันที 30 กันยายน 2562 เป็ นดังนี
ประมาณการค่าผ่านทาง
ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษบูรพาวิถี
รวมประมาณการค่าผ่านทางของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก
หัก: จํานวนเท่ากับภาษีมลู ค่าเพิม (แต่ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10 ของค่าผ่านทาง)
ประมาณการค่าผ่านทางสุทธิของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรก
สัดส่วนรายได้ตามสัญญาฯ
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาฯ

(หน่วย: ล้านบาท)
3,185
2,359
5,544
(504)
5,040
45%
2,268
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ค่าผ่านทางของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรก ไม่รวมค่าผ่านทางทีจัดเก็บแทนสายทางอืน
รายได้รบั ล่วงหน้าจากการขายคูปอง หรื อเติมมูลค่าบัตร Easy pass ทียังไม่ได้ใช้บริ การ ค่าผ่านทางทีได้รับ
ยกเว้น และหักส่วนลดทีเกียวข้องแล้ว
ประมาณการค่าผ่านทางของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครั งแรกข้างต้นอ้างอิงจากรายงาน
ประเมินปริ มาณจราจรซึงจัดทําโดยบริ ษทั โชติจนิ ดา คอนซัลแตนท์ จํากัด (“ผูป้ ระเมินปริ มาณการจราจร”)
ในการประมาณค่าผ่านทางและปริ มาณจราจร ผูป้ ระเมินปริ มาณการจราจรใช้แบบจําลองของการเดินทาง
ของประชากรในเขตพืนทีกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลขันพืนฐานทีจัดเก็บโดย
กทพ.และการรวบรวมข้อมูลของผูป้ ระเมินปริ มาณการจราจรและคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม อัตราการเติบโตของประชากรในพืนทีโดยรอบทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรก
การจัดผังเมือง โครงข่ายทางพิเศษและถนน การขยายระบบขนส่ งมวลชน และแนวโน้มอัตราค่าโดยสาร
ของระบบขนส่งมวลชน เป็ นต้น
ข้อมูลประมาณการปริ มาณจราจรเฉลียต่อวัน ซึงจัดทําโดยผูป้ ระเมินปริ มาณการจราจรและประมาณการค่า
ผ่านทางเฉลียต่อคันของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้าลงทุนในรายได้ครังแรกสําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2562 สรุ ปได้ดงั นี

ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษบูรพาวิถี
(ก)

ประมาณการปริ มาณจราจร
เฉลียต่อวัน(ก)
(หน่วย: คัน)
241,977
164,776

ประมาณการค่าผ่านทาง
เฉลียต่อคัน
(หน่วย: บาท)
36.06
40.91

ประมาณการปริ มาณจราจรสําหรับปี หารด้วยจํานวนวันทีมีรายได้สําหรับปี

ทังนี ประมาณการค่าผ่านทางของทางพิเศษบู รพาวิถีได้ค าํ นึ งถึงการยกเว้นค่าผ่านทางสําหรับผูใ้ ช้ทาง
ในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยสมมติให้มกี ารยกเว้นค่าผ่านทางทังสิ น 15 วันสําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2562 นอกจากนี ยังได้คาํ นึงถึงผลกระทบจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษบางด่านของทางพิเศษบูรพาวิถี
ซึงคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป การปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวได้รับ
มติเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ.แล้ว แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการให้มกี ารประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา
ประมาณการปริ ม าณจราจรเฉลียต่ อ วัน และประมาณการค่ า ผ่ านทางเฉลี ยต่ อ คัน ข้า งต้น มิ ไ ด้ร วมถึ ง
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากแนวทางการแก้ไขการลดปั ญหาการจราจรติด ขัด หน้าด่า นเก็บเงิน และแนว
ทางการบริ หารการจราจรอืนๆ ซึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบนั
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4.2 ดอกเบียรับ
รายได้ดอกเบี ยรับประมาณการจากประมาณการยอดเงินสดสุ ทธิคงเหลือจากการดําเนินงานของกองทุนฯ
ในระหว่างงวดหลังจากการจ่ายส่วนแบ่งสําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึงมีขอ้ สมมติวา่ เงินสดคงเหลือดังกล่าว
จะเก็บอยู่ในรู ปของเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารในประเทศที มีอตั ราดอกเบี ยเฉลียร้อยละ 0.53 ต่ อปี
โดยกองทุนฯ จะได้รับดอกเบี ยทุก ครึ งปี ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ประมาณการอัตราดอกเบีย
ดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราดอกเบียปัจจุบนั สําหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์
4.3 ค่าใช้ จ่ายกองทุนฯ
ค่าใช้จ่ายกองทุนฯ โดยส่ วนใหญ่ประมาณการโดยมีพืนฐานมาจากสัญญาทีมีอยู่ในปั จจุบัน ใบเสนอราคา
ทีได้รับจากผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ หรื อข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาทีเกียวข้องตามการคาดการณ์จ าก
ประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ ลักษณะค่าใช้จา่ ยกองทุนฯ ทีสําคัญ มีดงั นี
ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการเป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ ายให้แก่บริ ษทั จัดการฯ โดยอ้างอิงตามสัญญาทีมีอยูใ่ น
ปัจจุบนั ด้วยอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ณ วันสิ นเดือน และมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการขันตําเท่ากับ 10 ล้านบาทต่อปี อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ โดย
อ้างอิงตามสัญญาที มีอยู่ในปั จจุ บันด้วยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสิน ทรัพย์สุทธิข อง
กองทุนฯ ณ วันสิ นเดือน โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนเป็ นเงินทีจ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทุนฯ โดยอ้างอิงจากค่าธรรมเนียม
ในปั จจุ บนั ทีประกาศโดยหน่ วยงานทีเกียวข้องด้วยอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของทุนจดทะเบียนของ
กองทุ นฯ และมีค่ าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนสู งสุ ดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่ อปี อัตราดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
ง) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่ าธรรมเนี ย มวิชาชี พเป็ นค่ าธรรมเนี ย มที จ่ ายให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การวิ ชาชี พแก่ กองทุ นฯ เช่ น ผูป้ ระเมิน
ปริ มาณการจราจร ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ค่ าธรรมเนี ยมสอบบัญชี โดยอ้างอิงตามสัญญาที มีอยู่ใน
ปัจจุบนั ใบเสนอราคาทีได้รบั จากคู่สญ
ั ญา หรื อการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ
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จ) ค่าใช้ จ่ายเบียประกัน
ค่าใช้จ่ายเบี ยประกันเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการประกันความเสี ยงทีเกียวข้องกับทางพิเศษทีกองทุ น ฯ
เข้าลงทุนในรายได้ครังแรกในการประกันการเสี ยงภัยทุกชนิ ด การประกันภัยการก่อการร้าย และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยอ้างอิงตามใบเสนอราคาทีกองทุนฯได้รบั
ฉ) ค่าใช้ จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายอืน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายในการบริ หารอืน ซึงมีขอ้ สมมติตามการ
คาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ
4.4 ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนทีจ่ายโดยกองทุนฯโดยส่ วนใหญ่ประมาณการ
โดยมีพืนฐานมาจากสัญญาที มีอ ยู่ในปั จจุบัน ใบเสนอราคาทีได้รับจากผูใ้ ห้บริ การ หรื อข้อกําหนดและ
เงื อนไขของสัญญาที เกี ยวข้องตามการคาดการณ์ จากประสบการณ์ ของบริ ษัทจัดการฯ ประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนทีสําคัญ มีดงั นี
ก) ค่ าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการจดทะเบียนต่ อสํ านักงานคณะกรรมการกํากับตลาด
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลทีเกียวข้องกับการจดทะเบียนกองทุนฯ เพือการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม และการขอเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํานวนค่าธรรมเนียมอ้างอิงจากอัตราค่าธรรมเนียมปั จจุบนั ทีประกาศโดยหน่ วยงาน
ทีเกียวข้อง
ข) ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมทีปรึ กษาทางการเงินและค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์มีขอ้ สมมติให้มีอตั รา
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 3.0 ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที เสนอขายครั งแรกให้ กบั ผูล้ งทุ น อื นนอกเหนื อจาก
กระทรวงการคลัง ซึ งสมมติ ใ ห้ มี จ าํ นวนร้ อ ยละ 90 ของหน่ ว ยลงทุ น ทังหมดโดยอ้า งอิ ง อัต รา
ค่าธรรมเนียมจากใบเสนอราคาทีได้รบั จากคู่สญ
ั ญา
ค) ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
ค่ าใช้จ่ ายทางการตลาดส่ วนใหญ่ ประกอบไปด้วย ค่ าผลิตโฆษณา ค่ า สื อโฆษณาและค่ าใช้จ่ า ยที
เกี ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ งมีข้อสมมติ ตามการคาดการณ์ จ าก
ประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษาทางการเงิน
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ง) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าจัดพิมพ์เอกสารมีขอ้ สมมติตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษา
ทางการเงิน
จ) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็ นเงินทีจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้บริ การวิชาชีพแก่กองทุนฯ ทีเกียวข้องกับขันตอนการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุน เช่น ทีปรึ กษากฎหมาย ผูป้ ระเมินอิสระ ผูป้ ระมาณปริ มาณจราจร ทีปรึ กษา
อุตสาหกรรม ค่าตรวจสอบบัญชี ฯลฯ โดยอ้างอิงจากสัญญาทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั
ฉ) ค่าบริการคนกลางผู้ดูแลผลประโยชน์ ของคู่สัญญา (Escrow agent fee)
ค่าบริ การคนกลางผูด้ แู ลผลประโยชน์ของคูส่ ญ
ั ญา (Escrow agent fee) เป็ นค่าบริ การจ่ายให้แก่ธนาคาร
แห่ งหนึ งสําหรับบริ การการดู แลผลประโยชน์ในระหว่างการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นครั งแรก โดยมี
ข้อสมมติตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริ ษทั จัดการฯ และทีปรึ กษาทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายเหล่านีจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์และจะถูกตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี
4.5 เงินฝากธนาคารต้นงวด
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีจัดทําขึ นโดยมีขอ้ สมมติวา่ กองทุนฯ มีเงิน ฝากธนาคารต้นงวด
(วันที 1 ตุลาคม 2561) จํานวน 997 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็ นเงินทีได้รับจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในตรา
สารหนี ในความต้องการของตลาดทีมีอยู่ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 ของกองทุนฯในช่วงสินเดือนกันยายน
2561 ซึงได้คาํ นึงถึงประมาณการผลตอบแทนทีกองทุนฯ คาดว่าจะได้รับจากเงินลงทุนดังกล่าวหักด้วยการ
จ่ายค่าใช้จา่ ยกองทุนฯ ทีคาดว่าจะเกิดจนถึงวันที 30 กันยายน 2561
4.6 ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กองทุนฯ ไม่มภี าระหนีสินจากภาษีเงินได้นิติบุคคลเนืองจากกองทุนฯ ไม่เข้าข่ายเป็ นผูม้ หี น้าทีต้องเสียภาษี
เงินได้นิตบิ คุ คลในประเทศไทย
4.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุน ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงิน ปั นผลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน สําหรับแต่ละรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าอัต รา
ร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิทีปรับปรุ งแล้วภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ นรอบบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผล กําไร
สุทธิทปรั
ี บปรุ งแล้วดังกล่าวไม่รวมกําไรทียังไม่เกิดขึนจากการประเมินหรื อการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุน ซึงในอนาคตบริ ษทั จัดการฯ จะใช้ดลุ ยพินิจในการกําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้อง
กับจํานวนเงินสดขันตําทีกองทุนฯ จะดํารงไว้
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ทังนี ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติจดั ทําขึนบนข้อสมมติว่ากองทุนฯ มีนโยบายในการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ ทีปรั บปรุ งแล้ว โดยจะ
ประกาศจ่ายภายใน 45 วันหลังจากวันสิ นไตรมาสและจ่ายภายใน 75 วันหลังจากวันสิ นไตรมาส
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติขอ้ 3 ในการจัดทําข้อมูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ นี บริ ษทั จัดการฯ เชือว่าไม่มีเกณฑ์ใดทีเหมาะสมในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในสัญญาฯ สําหรับงวดอนาคต ดังนัน ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ นีไม่ได้รวม
กําไรหรื อขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาฯ ทังนี หากในอนาคตกองทุนฯ มีกาํ ไร
ทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาฯ กรณีนีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผล
เนืองจากกองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกําไรโดยคิดจากกําไรสุทธิทปรั
ี บปรุ งแล้ว แต่สาํ หรับกรณี ทมีี ผลขาดทุน
ที ยังไม่ เกิ ด ขึ นจากการวัดมูล ค่า เงิ นลงทุ นในสัญญาฯ กรณี นี จะกระทบการปั น ส่ ว นแบ่ งกําไรเนื องจาก
กองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกําไรหลังจากหักผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึน
4.8 หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีจัดทําขึ นโดยมีขอ้ สมมติว่า ณ วันที 1 ตุลาคม 2561 ทุนทีได้รับ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีจาํ นวนรวม 48,657 ล้านบาทตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงินตามสถานการณ์สมมติขอ้ 3 ซึงประกอบไปด้วยทุนเริ มแรกและทุนจากการออกหน่ วยลงทุน
เพิมเติมและเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็ นครั งแรก และมีขอ้ สมมติ ว่ าให้ก ระทรวงการคลัง
ลงทุนในหน่ วยลงทุนคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนรวมและไม่มีการเปลียนแปลงในจํานวนหน่ วยลงทุนใน
ระหว่างปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562
4.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีจัดทําขึนโดยมีข อ้ สมมติวา่ ไม่มกี ารเปลียนแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีมีผลกระทบทีสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
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4.10

ข้ อสมมติอืน
ก. มีขอ้ สมมติว่ากองทุนฯ ไม่มีรายได้จากการขายและบริ การทีเข้าข่ายภาษีมูลค่าเพิม ภาษี ซือทีเกิดขึน
ทังหมดจึงรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด ยกเว้นส่ วนทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่ วยลงทุนซึงภาษีมูลค่าเพิมถือเป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น
รอตัดบัญชี
ข. มีขอ้ สมมติว่ากองทุนฯ ไม่มีรายได้ทีอยู่ในบังคับต้องเสี ยภาษีธุรกิจ เฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 ของ
รายรับจากการประกอบกิจการเยียงธนาคารพาณิ ชย์
ค. ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินีจัดทําบนข้อสมมติว่าจะไม่มีการเปลียนแปลงของกฎหมาย
และข้อบังคับทีเกียวข้องในระหว่างปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562
ง. มีขอ้ สมมติว่าสัญญาทังหมดทีเกียวข้องกับกองทุนฯ มีผลบังคับใช้และสามารถปฏิบตั ิ ได้ตามทีระบุ
ในสัญญา
จ. มีขอ้ สมมติวา่ กองทุนฯ ไม่มกี ารกูย้ มื ในระหว่างปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562

4.11 ประมาณการจํานวนเงินทีสามารถปันส่ วนแบ่ งสําหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนและการวิเคราะห์ ความผันผวน
ในกรณี ทีกองทุ น ฯ มี จาํ นวนเงิ น ที สามารถปั น ส่ ว นแบ่ งสําหรั บผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุ น เกิ น กว่ ากําไรสะสม
กองทุ น ฯ สามารถจ่ า ยผลตอบแทนเพิ มเติ มแก่ ผูถ้ ือหน่ วยในรู ปของการลดทุ นเพือจ่ายคืนสภาพคล่อง
ส่วนเกิน ซึงตามข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี ประมาณการจํานวนเงินทีสามารถปันส่วนแบ่ง
สําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนสําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี ถูกแสดงไว้เพือเป็ นตัวอย่างการ
คํานวณเท่านัน
ประมาณการกําไรสุทธิ
สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย
ประมาณการจํานวนเงินทีสามารถปันส่วนแบ่งสําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
1,839
332
2,171

ตามข้อสมมติการจ่ายเงินปันผลเป็ นรายไตรมาสและประจําปี ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงิ น ตามสถานการณ์ ส มมติ ข ้อ 4.7 ข้อ มู ล ทางการเงิ น ตามสถานการณ์ ส มมติ นี จึ ง แสดงการจ่ า ย
ผลตอบแทนแก่ผถู ้ อื หน่วยในรู ปของเงิน ปันผลและการลดทุนสําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562 เป็ น
จํานวน 1,353 ล้านบาทและ 249 ล้านบาทตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ใน
อนาคตไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า งชัด เจนและตัว เลขที ประมาณการไว้ใ นข้อมูล ทางการเงิน ตาม
สถานการณ์สมมติอาจแตกต่างจากทีเกิดขึนจริ ง
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การเปลียนแปลงของค่าผ่านทางจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที สามารถปั นส่ วนแบ่ งสําหรั บผูถ้ ื อหน่ ว ย
ลงทุน (รวมการจ่ายคืนสภาพคล่องส่ วนเกิน) การวิเคราะห์ความผันผวนดังต่อไปนี มีวตั ถุประสงค์เพือให้
เป็ นแนวทางเท่านัน ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทีเกิดขึ นจริ งและผลประกอบการทีแสดงใน
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติอาจเกินกว่าช่วงความผันผวนทีแสดง นอกจากนี ผลกระทบจาก
ปัจจัยอืนอาจทําการหักกลบหรื อประกอบกันทําให้ผลกระทบอาจแตกต่างจากทีนําเสนอ

ค่าผ่านทางรวมของทางพิเศษทีกองทุนฯ เข้ าลงทุนในรายได้ ครังแรก
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)
กรณี ฐาน
ตํากว่ากรณี ฐานร้อยละ 5
สูงกว่ากรณี ฐานร้อยละ 5
5.

(หน่วย: ล้านบาท)
จํานวนเงินทีสามารถปันส่วน
แบ่งสําหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สําหรับปี สิ นสุดวันที
30 กันยายน 2562
2,171
2,057
2,284

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

5.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้จะบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี ยรับบันทึกเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ค่าใช้จา่ ยบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์เริ มแรกด้วยจํานวนต้นทุ นของเงิน ลงทุน ณ วันทีกองทุนฯ มีสิทธิ ในเงิ น
ลงทุน และจะแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู ้เริ มแรก กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือ
เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้วิ ธี
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ทังนี ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรง
ทังหมดทีกองทุนฯ จ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนัน
ทังนี ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติขอ้ 3 ข้อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์สมมตินีไม่มีการปรับปรุ งผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ภายหลังการรับรู ้เงินลงทุนเริ มแรก
11

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2562
5.3 ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน/ ค่าตัดจําหน่ าย
ค่ า ใช้จ่ า ยที เกี ยวข้อ งโดยตรงในการออกและเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น จะบัน ทึ กเป็ นสิ น ทรั พย์และถูก
ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี
5.4 การแบ่ งปันกําไรให้ ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
กองทุนฯบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายเงินปันผล
6.

การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ นีได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยบริ ษทั จัดการฯ เมือวันที 28 สิ งหาคม
2561
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ภาคผนวก :

กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย
เอกสารนําเสนอข้ อมูลต่อนักลงทุน กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

ภาคผนวก : เอกสารนําเสนอข้ อมูลต่ อนักลงทุน กองทุนรวมโครงสร้ างพืนฐานเพืออนาคตประเทศไทย

ข้ อควรพิจารณา
ข้ อมูลบางประการในการนาเสนอนี ้ยังเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นหรื อร่างข้ อมูล และอาจมีการเปลีย่ นแปลงและ/หรื อทาให้ สมบูรณ์ขึ ้นโดยไม่มีการแจ้ งให้ ทราบ การที่ท่านเข้ าร่ วมการนาเสนอครัง้ นี ้ถือว่า
ท่านตกลงยอมรับว่าจะรับผิดชอบแต่ผ้ เู ดียวในการประเมินสถานการณ์ของตลาดและฐานะทางตลาดของกองทุนโดยตัวท่านเอง และท่านจะทาการวิเคราะ ห์และมีความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานในอนาคตของกองทุนโดยตัวท่านเอง ทังนี
้ ้ ได้ มีการยื่นร่างหนังสือชี ้ชวนและคาขออนุมตั ิการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุนให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") เพื่อพิจารณาแล้ ว แต่สานักงาน ก.ล.ต. ยังมิได้ อนุมตั ิร่างหนังสือชี ้ชวนและคาขอดังกล่าว ดังนันข้
้ อมูลซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้อาจมีการปรับปรุ ง
เพิ่มเติมตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนด ท่านไม่ควรใช้ หรื อยึดถือตามข้ อมูลและข้ อความซึ่งปรากฏในการนาเสนอนี ้ในการตัดสินใจด้ านการลงทุน ธุรกิจ หรื อการดาเนินการต่ างๆ การ
ตัดสินใจลงทุนควรอาศัยข้ อมูลจากหนังสือชี ช้ วนฉบับสุดท้ ายซึ่งจะจัดทาโดยบริ ษัท จัดการและกองทุนเท่านัน้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาร่ าง หนัง สือชี ช้ วนได้ ที่เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.
(https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=I&PID=0659&PYR=2559&lang=th)
การที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และการพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความเป็ นธรรม ความเชื่อถือได้ ความเที่ยงตรง
ความสมเหตุสมผล ความครบถ้ วน หรื อความถูกต้ องของข้ อมูลในร่างหนังสือชี ้ชวนของกองทุนและมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่ เสนอขายนัน้
การลงทุนในหน่ วยลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรขอรับและศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนอย่ างระมัดระวัง ตลอดจนทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนขขผลตอบแทน และความ
เสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิขด้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงาน
ในอนาคต
โปรดพิจารณาคาเตือนและข้ อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาเสนอข้ อมูลนี ้ในหน้ า 28 และ 29 ของเอกสารฉบับนี ้
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2

สรุ ปรายละเอียดการเสนอขาย
ผู้ออกหลักทรัพย์
ประเภทกองทุน
ทุนจดทะเบียนและสินทรัพย์
สุทธิ
รายละเอียดทรัพย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุน
ลงทุนครัง้ แรก

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรื อ Thailand Future Fund (“TFFIF”)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้ านบาท โดยมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิ 1,019 ล้ านบาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561)

สิทธิที่จะได้ รับร้ อยละ 45 ของรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ (1) ที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี (“ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายขด้ ครัง้ แรก”) เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ(2) ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (“RTA”) (“รายขด้ ท่ โี อน”) โดยอาจมีการปรับสัดส่วนการ
แบ่งรายได้ ตามมาตรการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ กทพ.
1.1 ทางพิเศษฉลองรั ช: ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร 2.2 ทางพิเศษบูรพาวิถ:ี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร
เจ้ าของและผู้บริหารทรัพย์ สิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจซึง่ อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม
 การเสนอขายต่อประชาชนทัว
่ ไปเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย และการเสนอขายในต่างประเทศให้ แก่บคุ คลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศ
การเสนอขาย(3)
สหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวข้ อง
 บริ ษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จ
ู องซื ้อทัว่ ไปด้ วยวิธี Small Lot First ซึง่ เป็ นกระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ให้ โอกาสแก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายอย่างเป็ นธรรมตาม
หลักเกณฑ์การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”)
กระทรวงการคลังจะถือหน่วยลงทุนใน TFFIF เป็ นสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (4)
การสนับสนุนจากภาครัฐ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (รวมเรี ยก“บริษัทจัดการ”)
บริษัทจัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ประสานงานการจัดจาหน่ าย  ในประเทศ (ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์): 1) บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด 2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ 3) บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
(มหาชน)
หลักทรัพย์ (Joint Bookrunners)
 ต่างประเทศ (ผู้ซื ้อหลักทรัพย์เบื ้องต้ น): 1) Bank of America Merrill Lynch และ 2) J.P. Morgan Securities
การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของ  บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด: 53,361 ล้ านบาท
 บริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด: 48,657 ล้ านบาท
ผู้ประเมินราคาอิสระ
(1) รายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หักด้ วยจานวนที่เท่ากับภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื อจานวนเงินซึง่ คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับ
อัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ ง ในกรณีที่อตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณจานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
(2) วันโอนสิทธิ หมายถึง วันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามที่กาหนดไว้ ใน RTA
(3) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใด ๆ (รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลนัน)
้ ได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น (รายละเอียดเพิ่มเติมในร่างหนังสือชี ้ชวน)
(4) นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีมลู ค่าการจองซื อ้ รวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท เว้ นแต่คณะรัฐมนตรี จะมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น
3

สรุ ปรายละเอียดการเสนอขาย (ต่ อ)
ผลรวมจานวนเงินทุนเริ่มแรก
และจานวนเงินเบือ้ งต้ นที่คาดว่ า
จะขด้ รับจากการเสนอขายส่ วน
เพิ่มทุน
ประมาณการอัตราการปั นส่ วน
แบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน





41,000 – 45,700 ล้ านบาท
ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประมาณร้ อยละ 4.75 – 5.30 โดยแบ่งเป็ นประมาณการอัตรา
เงินปั นผลจากกาไรสุทธิประมาณร้ อยละ 4.02 – 4.49 และประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตัดจาหน่ายประมาณร้ อยละ 0.73 – 0.81(1)

ความเสี่ยงต่า/
มีความซับซ้ อนต่า
1
2
กองทุนรวม กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ ตลาดเงินที่
ลงทุน
ลงทุนใน
เฉพาะใน ต่างประเทศ
ประเทศ
บางส่วน

ช่ องทางในการศึกษา
ร่ างหนังสือชีช้ วน



ความเสี่ยงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง
3
กองทุน
พันธบัตร
รัฐบาล

4
5
6
7
8
กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม
ตราสารหนี ้
ผสม
ตราสารทุน
หมวด
ที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรม ทรัพย์สนิ
ทางเลือก

TFFIF

สามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต.
(https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=I&PID=0659&PYR=2559&lang=th)

(1) คาเตือน: ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวคานวณจากผลรวมจานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเบื ้องต้ น
จานวน 41,000 – 45,700 ล้ านบาท โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุ งแล้ ว รวมทังสมมติ
้
ฐานในการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี และสมมติฐานหลักที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระใช้ ในการจัดทาประมาณการ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในหน้ า 26 และ 27 หรื อ จากร่างหนังสือชี ้ชวน) ซึง่ เป็ น
เพียงการแสดงประมาณการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่อาจรับรองผลได้ ทังนี
้ ้จานวนเงินสุดท้ ายที่จะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจาก
ประมาณการดังกล่าว
4
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แผนพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของประเทศขทยและข้ อจากัดของแหล่ งเงินทุนภาครัฐ
โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านคมนาคมที่มีคุณภาพเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ

รัฐบาลจึงขด้ จัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้ าง
พืน้ ฐานด้ านคมนาคมขนส่ งเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศขทย

ข้ อจากัดของแหล่ งที่มาของเงินทุนของภาครัฐ

คุณภาพโครงสร้ างพื้นฐานด้ านคมนาคมขนส่ งของไทยยังอยู่ในระดับต่า
เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ วอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

อันดับความสามารถในการแข่ งขัน
ของประเทศขทย จาก 137 ประเทศ
ความสามารถในการแข่ งขันโดยรวม
32
อันดับด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
43
คุณภาพโครงสร้ างพื ้นฐานโดยรวม
67
คุณภาพถนน
59
คุณภาพระบบราง
72
คุณภาพท่าเรื อ
63
คุณภาพการขนส่งทางอากาศ
39
การจัดอันดับด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานของขทย
เทียบกับ 137 ประเทศ
ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน มาเลเซีย

1

2

4

8

15

ไทย

แผนปฏิบัติการด้ านคมนาคมขนส่ ง
ระยะเร่ งด่ วน พ.ศ. 2561(1)
ประกอบด้ วยโครงการทั้งหมด 44
โครงการ มูลค่ าการลงทุนรวม 2,021
พันล้ านบาท โดยเป็ นงบประมาณ
สาหรั บการก่ อสร้ างทางทีม่ ีการ
จัดเก็บค่ าผ่ านทางจานวน 234
พันล้ านบาท

งบประมาณ
ภาครัฐ

มี จำกัดและต้องจัดสรรระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยและ
โครงกำรด้ำนสังคมต่ำงๆ ในปั จจุบนั

รายขด้
รัฐวิสาหกิจ

กระแสเงิ นสดรำยปี ของรัฐวิ สำหกิ จไม่เพียงพอ
กับควำมต้องกำรลงทุนทีเ่ พิ่ มขึ้น

การกู้ยมื
ภาครัฐ

นโยบำยกำรคลังเพือ่ รักษำระดับสัดส่วนหนี ้
สำธำรณะให้ไม่เกิ นร้อยละ 60 ของผลิ ตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP)

จีน อินโดนีเซีย

การให้ เอกชน
ร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
(PPP)

22
อันดับที่ 43 46

กิ จกำรหรื อทรัพย์สินบำงประเภทอำจไม่
เหมำะสมกับกำรให้เอกชนเข้ำร่ วมลงทุน

52

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum
หมายเหตุ: (1) อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/2561/ActionPlan2561/25610109-ActionPlan2561-2.pdf)

6

Thailand Future Fund (“TFFIF”) เป็ นแหล่ งเงินทุนทางเลือกใหม่ ของภาครัฐ
TFFIF ได้ รับอนุมัตจิ ากสานักงาน กลต. ให้ จัดตั้งและจัดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามมติคณะรั ฐมนตรี
P กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ ของรัฐบาลขทยในการระดมทุนจากประชาชน เพื่อใช้ ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
P กระทรวงการคลังจะถือหน่ วยลงทุนใน TFFIF เป็ นสัดส่ วนขม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (1)

P ทางเลือกในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของภาครัฐ เพื่อลดภาระการพึง่ พางบประมาณของภาครัฐ และลดภาระหนี ้สาธารณะของประเทศ
P


คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ศึกษาความเป็ นขปขด้ ของโครงการของกรมทางหลวง 2 โครงการที่จะนาเข้ าสู่ TFFIF ในอนาคต(2)
นโยบายการลงทุน



โครงการที่พัฒนาเสร็จ
แล้ ว
เพิ่มความสามารถ
ทางการแข่ งขันของ
ประเทศผ่ าน
การพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน



ประโยชน์ ทางภาษีของ
บุคคลธรรมดา


โครงการใหม่



ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของภาครัฐเพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ม่ นั คงให้ กับผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(3)
 กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมไปถึงการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ทาง
พิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน และกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่นๆ
ภาษีเงินปั นผล: ยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนตังกองทุ
้
น ทังนี
้ ้สานักงาน ก.ล.ต.
ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2559 ดัง นัน้ นับ จากวัน ที่ข องเอกสารฉบับ นี ้ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนที่ เ ป็ น
บุค คลธรรมดาจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุค คล
ธรรมดาสาหรับเงินปั นผลเป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี
ภาษีกาขรส่ วนต่ างราคา: ได้ รับการยกเว้ น
คาเตื อ น: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อ มูลเกี่ ยวกับสิทธิ ป ระโยชน์ ทางภาษี ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: (1) นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมีมลู ค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท เว้ นแต่คณะรัฐมนตรี จะมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น
(2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9932031032.pdf)
7
(3) กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานมีความหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
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จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17

6

ข้ อมูลทางการเงิน

22

7

ภาคผนวก

25

8

บทบาทของการทางพิเศษแห่ งประเทศขทยในการให้ บริการทางพิเศษและแก้ ขขปั ญหาการจราจร
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.)

1

กรุงเทพฯ เป็ นเมืองที่รถติดที่สุดในทวีปเอเชีย

เป็ นรั ฐวิสาหกิจซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และมีผ้ บู ริหารที่มีประสบการณ์ ในการให้ บริการทางพิเศษ

(1)

• รถยนต์ในกรุงเทพฯ เคลือ่ นที่ด้วยความเร็ วเฉลีย่ ต่ากว่า 20 กม./ชม.(2)

2

ปริมาณยานพาหนะส่ วนบุคคลเพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
• อัตราการเติบโตในกรุงเทพฯ เฉลีย่ ร้ อยละ 6.1 ต่อปี จากปี 2554 ถึง 2560(3)

3

4

การขยายถนนหรือสร้ างทางพิเศษเพิ่มเติมสามารถ
ทาขด้ ยาก
• การขยายถนนหรื อสร้ างทางพิเศษใหม่ต้องดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐ
เท่านัน้
• มีข้อจากัดด้ านงบประมาณในการก่อสร้ างและลักษณะทางกายภาพของ
เมือง

ความต้ องการในการเดินทางคาดว่ าจะเพิ่มขึน้ ด้ วยปั จจัย
ต่ างๆ

• แนวโน้ มการมีที่อยูอ่ าศัยในแถบชานเมืองเพิ่มสูงขึ ้น อีกทังมี
้ การจ้ างงานใน
พื ้นที่ที่ทาการศึกษาที่เพิ่มขึ ้นด้ วยอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้ อยละ 5.9 ต่อปี
จากปี 2554 ถึง 2560(4)
• การขยายตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
• การพัฒนาของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ความเชี่ยวชาญในการดาเนินการของ กทพ.
 ก่ อตั ้ง ขึ น้ ในปี 2515 ปั จจุ บั น ให้ บริ ก ารทางพิ เ ศษ 8 สายทาง มี ร ะยะทางรวม
224.6 กม. และทางเชื่อมต่ อ 3 ทางเชื่อมในกรุ งเทพฯ
 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการทางพิเศษ
 มีความเข้ าใจและความชานาญในการพัฒนาและบารุ งรักษาทางพิเศษ
 อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ กทพ. ซึ่งประกอบไปด้ วยตัวแทนจากกระทรวง
และหน่ วยงานรัฐต่ างๆ
•

ดาเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้ างทางพิเศษโดยใช้ เทคโนโลยีท่ ที ันสมัย

•

ขยายทางพิเศษไปยังบริ เวณที่มีความต้ องการใช้ บริ การสูง เพื่อแก้ ปัญหาการจราจร
ติดขัด

•

ดาเนินโครงการบารุงรักษาทางพิเศษของ กทพ. ที่สาคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
คุณภาพของทางพิเศษ

•

พัฒนาระบบจัดเก็บค่ าผ่ านทาง เพื่อลดปั ญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มจานวน
ผู้ใช้ บริการ

ที่มา: กทพ.
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลจาก INRIX Global Traffic Scorecard (http://inrix.com/resources/inrix-2017-global-traffic-scorecard/)
(2) ข้ อมูลจากกรุงเทพมหานคร (https://www.unescap.org/sites/default/files/Country%20Report_Thailand-1_SUTI.pdf)
(3) ข้ อมูลจากบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
(4) ข้ อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยพื ้นที่ที่ทาการศึกษาประกอบด้ วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

9

โครงข่ ายทางพิเศษของ กทพ. ครอบคลุมทั่วพืน้ ที่สาคัญส่ วนใหญ่ ของกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
1

2

ที่มา: กทพ.
หมายเหตุ: ข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันเป็ นข้ อมูลของปี งบประมาณ 2560

10

ทางพิเศษฉลองรัช

1

ทางพิเศษเชื่อมต่ อย่ านที่อยู่อาศัยทางตอนเหนือของกรุ งเทพฯ กับย่ านศูนย์ กลางธุรกิจของกรุ งเทพฯ

P




ศูนย์ การค้ าเดอะคริสตัล
โฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา

P





โรงพยาบาลเอส
(โรงพยาบาลเฉพาะทางด้ านกระดูก
สันหลังและระบบประสาท)



ศูนย์ การค้ าคริสตัล ดีขซน์ เซ็นเตอร์

โรงเรี ยนนานาชาติเคขอเอส
โรงเรี ยนนานาชาติกีรพัฒน์

P


ทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร

เชื่อมต่ อเขตที่อยู่อาศัยย่ านรามอินทราและทาวน์ อินทาวน์ เข้ ากับทางด่วนไปสู่ย่าน
ธุรกิจใจกลางกรุ งเทพฯ

ทางเลือกให้ ผ้ ใู ช้ ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนถนนประดิษฐ์ มนูธรรม

จัดเก็บค่ าผ่ านทางในระบบเปิ ด ซึง่ ผู้ใช้ ทางชาระค่าผ่านทางที่ดา่ นทางเข้ าในอัตราคงที่ตาม
ประเภทรถ โดยขม่ คานึงถึงระยะทางที่เดินทาง

ปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ 229,833 คันต่ อวัน(1)
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร 350,000 คันต่ อวัน(2)

บรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร
และทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์

หมายเหตุ: (1) ข้ อมูล 9 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2561 จาก กทพ.
(2) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ) ซึ่งคานวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั
รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทัง้ วัน เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ตามทฤษฎีซงึ่ อ้ างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจร
บนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับ
หรื อมากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยู่กับปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการจัดการ
11
จราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ

ทางพิเศษบูรพาวิถี

2

หนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางทีม่ ีระยะทางยาวทีส่ ุดในประเทศไทย


เซ็นทรั ล บางนา



มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ









P

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

แนวสายทางเริ่มที่ปลายทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร

ศูนย์ นิทรรศการและการ
ประชุมขบเทค



ศูนย์ การค้ า เมกะบางนา / อิเกีย



นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ระยะทางทังหมด
้
55.0 กิโลเมตร เชื่อมต่ อพืน้ ที่ชานเมืองด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุ งเทพฯ กับจังหวัดชลบุรีซงึ่ เป็ นศูนย์ กลางด้ านอุตสาหกรรมและท่ าเรือนา้ ลึกที่ใหญ่ ท่ สี ุดใน
ประเทศขทย อีกทังยั
้ งรองรับการจราจรจากเขตที่อยู่อาศัยแถบบางนา เข้ าสู่ใจกลางกรุ งเทพฯ และให้ บริการรถยนต์ เดินทางขปทางาน ท่ องเที่ยวและขนส่ งระหว่ างจังหวัด

P หนึ่งในสองเส้ นทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางที่เชื่อมต่ อสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิกับย่ านศูนย์ กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ซึง่ จะได้ รับประโยชน์จากการขยายตัวของสนามบิน
นานาชาติสวุ รรณภูมิในอนาคต

P จัดเก็บค่ าผ่ านทางในระบบปิ ด ซึ่งผู้ใช้ ทางจะต้ องชาระค่ าผ่ านทางตามระยะทางที่เดินทางและตามประเภทรถ
- เดินทางขม่ เกิน 20 กิโลเมตร: ค่าผ่านทางอัตราคงที่ตามประเภทรถ
- เดินทางเกิน 20 กิโลเมตร: ค่าผ่านทางตามระยะทางที่เดินทางและประเภทรถ

P ปริมาณการจราจรโดยเฉลีย่ 156,724 คันต่ อวัน(1) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร 360,000 คันต่ อวัน(2)
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูล 9 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2561 จาก กทพ.
(2) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ) ซึ่งคานวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั
รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทัง้ วัน เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ตามทฤษฎีซงึ่ อ้ างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจร
บนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอัตราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับ
หรื อมากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยู่กับปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการจัดการ
12
จราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ

หัวข้ อการนาเสนอ

1

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย

3

2

ความเป็ นมาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

5

3

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและลักษณะอุตสาหกรรม

8

4

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และโครงสร้ างของกองทุน

13

5

จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17

6

ข้ อมูลทางการเงิน

22

7

ภาคผนวก

25

13

โครงสร้ างและการกากับดูแลของ TFFIF ภายหลังจากการเสนอขายต่ อประชาชนทั่วขปเป็ นครัง้ แรก
ผู้ดูแลผลประโยชน์

กระทรวงการคลัง
ร้ อยละ ≥ 10(1)

สัญญาแต่ งตัง้
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์





นักลงทุนทั่วขป
ร้ อยละ ≤ 90

กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการ
ชาระค่าใช้ จ่ายของกองทุน
ดูแลทรัพย์สนิ ของกองทุน
ส่ วนแบ่ งรายขด้ ค่าผ่ านทาง
รวมสุทธิเป็ นระยะเวลา 30 ปี

บริษัทจัดการ
ดูแลการบริ หารจัดการโดยทัว่ ไป
ตรวจสอบการดาเนินการของกทพ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษฉลองรัชและ
บูรพาวิถี
พิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม






คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน





สัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายขด้ (Revenue Transfer
Agreement: RTA)

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายขด้ ครัง้ แรก
 ทางพิเศษฉลองรั ช
 ทางพิเศษบูรพาวิถี
เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน และ
ผู้บริหารจัดการ

ประกอบด้ วย
1) ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ
2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับการแต่งตังจากกระทรวงการคลั
้
ง หรื อ สคร.
ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกและการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีศกั ยภาพ
ตลอดจนบริ หารจัดการสินทรัพย์ของกองทุน

หมายเหตุ: (1) กระทรวงการคลังได้ รับอนุมตั ิให้ ถือหน่วยลงทุนและจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน (ถ้ ามี) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีมลู ค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท เว้ นแต่คณะรัฐมนตรี จะมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น
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สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายขด้ (RTA)
หัวข้ อ

รายละเอียด

รายขด้ ท่ โี อน

รายได้ ที่โอนคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายขด้ ค่าผ่ านทางรวมสุทธิ
(รายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ = ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
– จานวนที่มากกว่าระหว่าง (ก) ร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ จริ งกับ
อัตราค่าผ่านทางตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ใน RTA)

ระยะเวลาการให้ สิทธิ

30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ(1)

มาตรการในการสร้ างแรงจูงใจ

หากรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ สาหรับงวดปี บัญชีใดสูงกว่าประมาณการรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ (2) สาหรับงวดปี บัญชีที่เกี่ยวข้ องนัน้ กทพ. จะขด้ รับ
ส่ วนแบ่ งรายขด้ ในส่ วนที่สูงกว่ าประมาณการในสัดส่ วนที่เพิ่มขึน้

หน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ
ของ กทพ.






จัดเก็บและนาส่ งรายขด้ ท่ โี อนให้ แก่ กองทุน เป็ นรายวัน เริ่ มตังแต่
้ วนั ทาการที่ 2 ถัดจากวันโอนสิทธิ(1)
นาส่ งรายงานประจาวันและรายงานประจาเดือน(3) ให้ แก่ กองทุน เพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุง (หากมี)
ดาเนินงานและบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายขด้ ครัง้ แรกตามมาตรฐานของ กทพ. ที่เกี่ยวข้ องด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กทพ.เอง

การขม่ ดาเนินการเกี่ยวกับทางที่มี
ลักษณะแข่ งขัน

กทพ. จะขม่ ดาเนินการก่ อสร้ างทางพิเศษอื่นซึง่ มีลกั ษณะการใช้ งานและทิศทางคมนาคมในทิศทางเดียวกันกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก เว้ นแต่เป็ นไปตามการดาเนินการตามนโยบายหรื อคาสัง่ ของรัฐบาล

การขม่ ให้ สัมปทานหรือใช้ สิทธิอ่ ืนใด




เหตุผิดสัญญา







กทพ. จะขม่ ให้ สัมปทานหรือสิทธิอ่ ืนใด เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. จะขม่ กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นการกระทบในทางลบต่ อสิทธิของกองทุนตาม RTA เว้ นแต่การดาเนินการดังกล่าวจะได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุน

กทพ. ผิดนัดไม่นาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่ TFFIF หรื อชาระไม่ครบภายใน 3 วันทาการนับจากวันครบกาหนดชาระ เว้ นแต่กรณีที่ระบบชาระเงินเกิด
เหตุขดั ข้ องซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ. ขัดข้ อง
กทพ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ กทพ. ได้ รับหนังสือ
แจ้ ง เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั ตามความหมายที่กฎหมายกาหนด
กทพ. หยุดหรื อระงับการบริ หารจัดการและการให้ บริ การสายทาง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็ นระยะเวลานานกว่า 3 วัน

หมายเหตุ: (1) วันโอนสิทธิ หมายถึง วันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามที่กาหนดไว้ ใน RTA
(2) ประมาณการรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ อ้างอิงจากประมาณการปริ มาณการจราจรและรายได้ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจร ซึง่ ได้ เปิ ดเผยอยูใ่ นร่างหนังสือชี ้ชวน (โดยมีสมมติฐานว่าอัตราค่าผ่านทางจะถูกปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามวิธีที่ระบุใน RTA )
(3) รายงานประจาวัน จัดทาเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช และรายงานประจาเดือน จัดทาสาหรับทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี
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กระบวนการการปรับอัตราค่ าผ่ านทางที่กาหนดขว้ ใน RTA
ขัน้ ตอนการปรับอัตราค่ าผ่ านทาง
คณะอนุกรรมการของกทพ.
 คานวณอัตราค่าผ่านทางใหม่จาก
อัตราที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั
 เสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ตอ
่
คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ กทพ.
 อนุมต
ั ิอตั ราค่าผ่านทางใหม่
 เสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ไปยัง
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
 ประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่
(ถ้ ามี) ในราชกิจจานุเบกษา(1)
 กระทรวงคมนาคมอาจพิจารณาไม่ประกาศ
อัตราค่าผ่านทางใหม่ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของ กทพ.(1)

วันที่ 1 มีนาคม (ทุก 5 ปี )

ประมาณวันที่ 1 กันยายนของปี ที่มี
การพิจารณาปรั บอัตราค่ าผ่ านทาง

(วันเริ่มพิจารณาปรั บอัตราค่ าผ่ านทางครั้ งแรกคือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยการพิจารณาปรั บอัตราค่ า
ผ่ านทางครั้ งล่ าสุดของทางพิเศษฉลองรั ชและทางพิเศษบูรพาวิถี เริ่ มต้ นเมื่อเดือนมีนาคม 2561)

การคานวณการปรับอัตราค่ าผ่ านทาง

หน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญของ กทพ.



พิจารณาจากดัชนี ราคาผู้บริ โภค (CPI) สาหรั บกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่ าผ่ านทางเทียบกับปี ที่มีการ
ปรับอัตราค่ าผ่ านทางครัง้ สุดท้ าย ทัง้ นี ้ เป็ นดัชนีย้อนหลังขม่ เกินปี 2561





การคานวณปรับอัตราค่ าผ่ านทางจะปรับเป็ นจานวนเต็มช่ วงละ 5.0 บาท







หากจานวนค่าผ่านทางที่จะเพิ่มขึ ้น ≥ 2.5 บาท อัตราค่าผ่านทางจะปรับขึ ้นเป็ น
จานวนเต็ม 5.0 บาท

อัตราค่ าผ่ านทาง
ใหม่ มีผลบังคับใช้

เมื่อคานวณอัตราค่าผ่านทางใหม่ด้วยสูตรการคานวณตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน RTA แล้ ว
กทพ. จะปฏิบตั ิตามขันตอนภายในและกระบวนการตามที
้
่ระบุไว้ ในกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
กับ กทพ. เพื่อเสนอการปรับอัตราค่าผ่านทางไปยังกระทรวงคมนาคม
นอกเหนือจากการปรับอัตราค่ าผ่ านทางตามที่กาหนดขว้ ใน RTA กทพ. จะต้ องขอ
ความยิน ยอมจาก TFFIF ล่ว งหน้ า อย่างน้ อ ย 15 วันท าการ ก่ อนการปรั บ หรื อ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าผ่านทาง กาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ นการจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง(2)

หากจานวนค่าผ่านทางที่จะเพิ่มขึ ้น < 2.5 บาท จานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิ ้ง

หมายเหตุ: (1) หากไม่มีการประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ในราชกิจจานุเบกษา อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ต่อไป
(2) เว้ นแต่การให้ สว่ นลดอัตราค่าผ่านทางสาหรับด่านเก็บค่าผ่านทางที่คณะกรรมการ กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมตั ิไว้ แล้ วก่อนเข้ าทาสัญญา RTA หรื อการยกเว้ นหรื อกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางตามนโยบายของรัฐบาลซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. มีมติเห็นชอบ
และกระทรวงคมนาคมได้ มีประกาศกาหนดแล้ ว
16

หัวข้ อการนาเสนอ

1

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย

3

2

ความเป็ นมาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

5

3

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและลักษณะอุตสาหกรรม

8

4

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และโครงสร้ างของกองทุน

13

5

จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17

6

ข้ อมูลทางการเงิน

22

7

ภาคผนวก

25

17

ทางพิเศษมีกระแสเงินสดที่ม่ นั คงและมีอัตราการเติบโตอย่ างต่ อเนื่องในอดีต
กระแสเงินสดที่ม่ ันคงของทางพิเศษ
ค่ าผ่ านทางทัง้ หมดของสายทาง (1)

ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวัน

(ล้ านบาท)

(พันคันต่ อวัน)

4,650

4,787

4,999

2,051

1,979

2,081

2,599

2,808

2,918

2558

2559
ปี งบประมาณ

2560

3,691

3,844

1,533

1,585

2,158

2,260

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

337

353

369

140

140

148

147

157

197

213

222

219

230

2558

2559
ปี งบประมาณ



TFFIF จะได้ รับส่ วนแบ่ งรายขด้ ค่าผ่ านทางรวมสุทธิร้อยละ 45(2)



ทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีเปิ ดให้ บริ การมาเป็ นระยะเวลากว่า 21 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ



ค่าผ่านทางเก็บเป็ นเงินสดแทบทัง้ หมด



TFFIF ขม่ ต้องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานหรือเงินลงทุนใดๆ ในการซ่ อมแซมและบารุ งรักษาทางพิเศษ(3)

2560

366

387

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(1) ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
(รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ของทางพิเศษที่กองเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ องถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางบัญชี ในอดีตของกทพ.ที่เกี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยอัตรา
ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ ณ ปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 7
(2) รายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45.0 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จดั เก็บได้ จากสายทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดยอาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ดงั กล่าวเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ
กทพ. ในกรณีที่สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
(3) ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการกองทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดทาประกันภัยบางรายการ
18

TFFIF มีโอกาสในการเติบโตจากหลากหลายปั จจัย
1

2

การเติบโตอย่ างต่ อเนื่องของปริมาณการจราจร

(พันคันต่ อวัน)

นโยบายลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐในอนาคต
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ ศกึ ษาการนาทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 เข้ า
ระดมทุนผ่าน TFFIF แล้ ว(2)
TFFIF สามารถใช้ เงินกู้ในการซื ้อทรัพย์สนิ ในอนาคตเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน




ทางพิเศษฉลองรัช
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร=
350,000 คันต่อวัน

2558
2560
ปี งบประมาณ

157

147

1 ต.ค. 60 30 มิ.ย. 61

148

230

1 ต.ค. 59 30 มิ.ย. 60

140

219

222

197



2558
2560
ปี งบประมาณ

1 ต.ค. 59 - 1 ต.ค. 60 - 30
30 มิ.ย. 60
มิ.ย. 61

ทางพิเศษบูรพาวิถี
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร=
360,000 คันต่อวัน

ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอาจเพิ่มขึ ้นตามการเปลีย่ นแปลงของ
พฤติกรรมของผู้ใช้ ทาง(1)
 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเป็ นตัวเลขทางทฤษฎี ปริ มาณการจราจรจริ ง
อาจสูงกว่าความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรได้
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช และ/หรื อ ทาง
พิเศษบูรพาวิถี
 แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล
 การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในบริ เวณไม่ไกลจากทางพิเศษบูรพาวิถี
 การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติสว
ุ รรณภูมิ ซึง่ บริ ษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) มีแผนการลงทุนเพื่อสร้ างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อรองรับปริ มาณ
ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว


โอกาสการเข้ าลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม

ทางหลวงพิเศษ

ระยะทาง (กม.)

จุดเริ่มต้ น

ปลายทาง

วันเริ่มให้ บริการ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(มอเตอร์ เวย์)

125.9

กรุ งเทพ
มหานคร

ชลบุรี และพัทยา

2541

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
(วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก)

64.0

บางพลี

บางปะอิน

2542

3

ประโยชน์ จากการขยายระบบทางด่ วนและทางเชื่อมต่ อ
ทางพิเศษที่จะช่ วยเพิ่มปริมาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรั ชและ / หรื อ
ทางพิเศษบูรพาวิถีโดยตรง
ระบบทางด่วนขันที
้ ่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานครด้ านตะวันออก และส่วนต่อขยายทดแทน ตอน N1
ทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี

การเปิ ดให้ บริการ

การขยายระบบทางพิเศษและทางเชื่อมต่ ออื่นๆ

การเปิ ดให้ บริการ

ทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานครด้ าน
ตะวันตก
โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมขุ และทางพิเศษศรี รัช –
วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) – ท่าเรื อกรุ งเทพ
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ภายในปี 2566
ภายในปี 2569
ภายในปี 2565
ภายในปี 2569
อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้
อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(1) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ซึง่ คานวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั รวมถึงปริ มาณ
การจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทังวั
้ น เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีซงึ่ อ้ างอิงตาม
มาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชัว่ โมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชัว่ โมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับหรื อมากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถ
ในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จ จุบนั และยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ เช่น รูปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ
19
(2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9932031032.pdf)

ลักษณะการลงทุนที่สร้ างมูลค่ าในระยะยาวต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
สร้ างรายขด้ ระยะยาวที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ


มาตรการสร้ างแรงจูงใจให้ ประโยชน์ แก่ ทงั ้ สองฝ่ าย

RTA มีระยะเวลา 30 ปี ซึง่ ยาวกว่าระยะเวลาของสัญญาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่นในประเทศไทยที่มีโครงสร้ างการลงทุนเป็ นลักษณะการลงทุนในสัญญาแบ่งรายได้
ระยะเวลาของสัญญาเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานในประเทศขทย ที่มีโครงสร้ างการลงทุนเป็ นลักษณะการลงทุน
ในสัญญาแบ่ งรายขด้ ณ วันที่มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนต่ อประชาชนทั่วขปเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ชื่อย่อกองทุน
ระยะเวลา(1)



30 ปี

15 ปี (2)

16 ปี

20 ปี

9(3) ปี



มีมาตรการสร้ างแรงจูงใจ โดย กทพ. จะขด้ รับส่ วนแบ่ งรายขด้ ในส่ วนที่สูงกว่ าประมาณ
การ ในสัดส่ วนที่เพิ่มขึน้ ทาให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ กทพ.และ กองทุนจะมีผลประโยชน์
ที่เป็ นขปในทิศทางเดียวกันและการเพิ่มขึน้ ของรายขด้ ค่าผ่ านทางนัน้ จะเป็ น
ประโยชน์ แก่ ทงั ้ สองฝ่ าย

ร้ อยละของรายขด้ ของ
โครงการฯ สุทธิท่ เี ก็บขด้ จริง
เทียบกับประมาณการ

รายขด้ ปรับตามอัตราเงินเฟ้อตามข้ อตกลงที่กาหนดใน RTA
4.9%

การเติบโตของดัชนี
2.7%

2.9%

3.5%

CPI ของกรุงเทพมหานครในอดีต(4)
2.8%

1.8%

>120%

0.5%

0.8%

(0.3%)
(0.7%)
(0.3%)
มี.ค. 51 มี.ค. 52 มี.ค. 53 มี.ค. 54 มี.ค. 55 มี.ค. 56 มี.ค. 57 มี.ค. 58 มี.ค. 59 มี.ค. 60 มี.ค. 61


RTA กาหนดสูตรการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี ตามดัชนี CPI ซึง่ ทาให้
TFFIF เป็ นการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ
– การปรับอัตราค่าผ่านทางจะปรับเป็ นจานวนเต็มช่วงละ 5.0 บาท หากอัตราค่าผ่าน
ทางที่คานวณได้ ตาม CPI เพิ่มขึ ้นเกินกว่าหรื อเท่ากับ 2.5 บาท
– การปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ ล่าสุดเกิดขึ ้นเมื่อเดือนกันยายน 2561 และจะมีการ
พิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ ต่อไปในปี 2566
– ทังนี
้ ้ การปรับอัตราค่าผ่านทางขึ ้นนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ของ
กระทรวงคมนาคมในราชกิจจานุเบกษา(5) ซึง่ เป็ นปั จจัยที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
กทพ.

หมายเหตุ: (1) ระยะเวลาของสัญญาของ BTSGIF, BRRGIF, EGATIF และ ABPIF เป็ นข้ อมูลจากหนังสือชี ้ชวนบนเว็บไซต์ของสานักงานก.ล.ต.
(2) ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของสัญญาโอนสิทธิในรายได้ สทุ ธิของบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และบริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด
(3) ระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ าจากบริ ษัท อมตะ บี. กริ ม เพาเวอร์ 2 จากัด

115%

การปรั บปรุ งส่ วนแบ่ งรายขด้ ท่ โี อนตามรายขด้
ของโครงการฯ สุทธิท่ ีเก็บขด้ จริง

ประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ ตามที่ระบุ
ไว้ ใน RTA ณ วันโอนสิทธิ(6) อ้ างอิงจากข้ อมูลใน
รายงานการประเมินปริมาณการจราจรซึง่ จัดทา
โดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจร ณ วันที่ 23
สิงหาคม 2561 (โดยมีสมมติฐานว่าอัตราค่าผ่าน
ทางจะถูกปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามวิธีที่ระบุใน RTA)

110%

105%

100%

45%

TFFIF

55%

กทพ.

40%

TFFIF

60%

กทพ.

35%

TFFIF

65%

กทพ.

30%

TFFIF

70%

กทพ.

20%

TFFIF

80%

กทพ.

45% TFFIF
55%

กทพ.

0%

(4) ข้ อมูลจากสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(5) หากไม่มีการประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ในราชกิจจานุเบกษา อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ต่อไป
(6) วันโอนสิทธิ หมายถึง วันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามที่กาหนดไว้ ใน RTA

20

ข้ อควรพิจารณาและความเสี่ยงที่สาคัญ
2
1

TFFIF ขด้ รับส่ วนแบ่ งรายขด้ ค่าผ่ านทางรวมสุทธิ
ที่จัดเก็บขด้ จริง

 กทพ. เป็ นผู้ดำเนินงำนบริ หำร จัดกำร เกี่ยวกับทำงพิเศษฉลองรัชและ
บูรพำวิถีทงหมด
ั้
ตังแต่
้

 รำยได้ ในอนำคตที่กองทุนจะได้ รับนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่ำงๆ ที่อยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของ กทพ. ซึง่ อำจรวมไปถึง







– ปริ มำณกำรจรำจรของทำงพิเศษ

– ควำมสำมำรถในกำรปรับอัตรำค่ำผ่ำนทำงและกำรยกเว้ นกำร
จัดเก็บค่ำผ่ำนทำง
 กำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมกำรเดินทำงและกำรพัฒนำระบบขนส่ง
มวลชนอื่นๆ โดยเฉพำะที่มีเส้ นทำงใกล้ เคียงกันและอำจจะทดแทน
กำรใช้ ทำงพิเศษฉลองรัชและทำงพิเศษบูรพำวิถีได้
 กำรประกันภัยที่กองทุนจัดทำอำจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ อำจจะกระทบต่อกระแสเงินสดที่
สำมำรถจ่ำยให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และอำจมีผลกระทบต่อรำคำ
ของหน่วยลงทุนได้

คาเตือน: ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้ อมูลปั จจัยความเสีย่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องจากร่างหนังสือชี ้ชวน

การพึ่งพากทพ. ในการปฏิบัตงิ านและการนาส่ งรายขด้ ท่ ีโอน

3

จัดเก็บค่ำผ่ำนทำงและนำส่งรำยได้ ที่โอน
ซ่อมบำรุง
ดำเนินแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเสนอปรับอัตรำค่ำผ่ำนทำง
กำรจัดทำรำยงำนต่ำงๆ

ลักษณะของการลงทุนในสัญญาแบ่ งรายขด้
 แหล่งรำยได้ หลักในปั จจุบนั ของกองทุนมีเพียงสิทธิในรำยได้ ที่โอนเป็ น
ระยะเวลำ 30 ปี หำกกองทุนไม่สำมำรถได้ มำเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ หรื อ
กระแสรำยได้ อื่นในอนำคต มูลค่ำทรัพย์สนิ กิจกำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่
กองทุนลงทุนจะลดลงตำมอำยุสทิ ธิในรำยได้ ที่โอนที่เหลืออยู่ โดยมูล
ค่ำที่ลดลงในแต่ละปี อำจเป็ นจำนวนที่ไม่เท่ำกัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั กำรประเมิน
ค่ำทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำ RTA มูลค่ำ
หน่วยลงทุนอำจลดลงจนถึงศูนย์บำทได้
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หัวข้ อการนาเสนอ

1

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย

3

2

ความเป็ นมาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

5

3

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและลักษณะอุตสาหกรรม

8

4

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และโครงสร้ างของกองทุน

13

5

จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17

6

ข้ อมูลทางการเงิน

22

7

ภาคผนวก

25

22

ผลการดาเนินงานในอดีตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายขด้ ครัง้ แรก
ทางพิเศษฉลองรั ช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

ค่ าผ่ านทางทัง้ หมดของสายทาง (1)

ค่ าผ่ านทางทัง้ หมดของสายทาง (1)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)


อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี ของค่ าผ่ านทาง
ระหว่ างปี 2558 - 2560: ร้ อยละ 6.0 ต่ อปี

อัตราการเติบโตของค่ าผ่ านทาง:
ร้ อยละ 4.7

ลดลงเนื่องจากมีการซ่อมบารุงถนนใต้ ทางพิเศษบูรพาวิถีระหว่าง ปี 2558-2559 ทาให้
1. รถยนต์ 4 ล้ อ หลีกเลีย่ งช่วงซ่อมทาง และขึ ้นมาใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็ นช่วงสันๆ
้ แทน
ทาให้ การจราจรหนาแน่นในบริ เวณดังกล่าว
2. รถขนาดใหญ่หรื อรถยนต์ที่ใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถีเป็ นระยะทางยาวๆ หลีกเลีย่ งการจราจร
หนาแน่นช่วงสันๆ
้ ไปใช้ เส้ นทางอื่นแทน

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี ของค่ าผ่ านทาง
ระหว่ างปี 2558 - 2560: ร้ อยละ 0.7 ต่ อปี

2,599

2558


2,808

2,918
2,158

2559
ปี งบประมาณ

อัตราการเติบโตของค่ าผ่ านทาง:
ร้ อยละ 3.4

2560

1 ต.ค. 59 30 มิ.ย. 60

2,260

1 ต.ค. 60 30 มิ.ย. 61

2,051

2558

1,979

2559
ปี งบประมาณ

2,081

2560

1,533

1,585

1 ต.ค. 59 30 มิ.ย. 60

1 ต.ค. 60 - 30
มิ.ย. 61

รายได้ ที่โอน = ร้ อยละ 45 ของ (ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
– จานวนที่มากกว่าระหว่าง (ก) ร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ จริ งกับอัตราค่าผ่านทางตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ ใน RTA )

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (1) ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
(รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ องถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางบัญชี ในอดีตของ กทพ.ที่เกี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยอัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ ณ ปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 7 อย่างไรก็ตาม RTA ระบุอตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่จะนามาคานวณที่ร้อยละ 10 เนื่องจากการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มเหลือร้ อยละ 7 จะได้ รับการ
พิจารณาเป็ นรายปี
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินเสมือนและประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
ตำมประมำณกำรของผูป้ ระเมิ นปริ มำณกำรจรำจร และผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระ
รายขด้ จากการลงทุนหลังหักค่ าใช้ จ่าย(1)

รายขด้ จากเงินลงทุนใน RTA
(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

2,045

ปี งบประมาณ

2560

1,573
1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

2,268

2562E

จานวนเงินที่สามารถปั นส่ วนแบ่ งสาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน(2)(3)
(ล้ านบาท)

95.2%

95.7%

ปี งบประมาณ 2560

1,250
1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

1,839
2562E

นโยบายการจ่ ายเงินให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

1,615

1,499
249
1,250

1,839

 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล: อย่ำงน้ อย ปี ละ 2 ครัง้
 อัตราการจ่ ายเงินปั นผล: ≥ ร้ อยละ 90 จำกกำไรสุทธิที่มีกำรปรับปรุงแล้ ว
 การลดทุน: ใน 3 ปี แรกสำหรับกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสนอขำย(4)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งในปี แรกให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

2560

1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

2562E

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562(5)
ประมาณการอัตราเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
ร้ อยละ 4.02 – 4.49

1,947
332

ปี งบประมาณ

95.3%

1,615

2,171
332

กเงิาไรสุ
ธิ
สภาพคล่
งส่วงนเกิ
นจากค่าใช้อจงส่
่ายในการออกและเสนอขายหน่
วยลงทุนตัดจาหน่ายวยลงทุนตัดจาหน่าย
การปั
นส่วอนแบ่
จากสภาพคล่
วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่
นปั นทผล
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและ
ประมาณการเงินปั นผล
เสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย
เงินปั นผลและการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัด
จาหน่าย คิดเป็ นร้ อยละของรายได้ จากเงินลงทุนใน RTA

ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

ร้ อยละ 0.73 – 0.81

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน(3)

ร้ อยละ 4.75 – 5.30

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ข้ อมูลงบการเงินของปี งบประมาณ 2560 และ 9 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2561 เป็ นข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบ ข้ อมูลทางการเงินของ TFFIF ที่ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบได้ จดั ทามาเพื่อเป็ นตัวอย่างเท่านัน้ ข้ อมูลทางการเงินที่
คาดการณ์ไว้ ได้ จดั ทาเสมือนว่า TFFIF ได้ มีการจัดตังขึ
้ ้น และการโอนสิทธิในรายได้ ตาม RTA มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และจัดทาขึ ้นภายใต้ สมมติฐานบางประการ หลังจากทาการปรับปรุงแล้ ว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดในวันที่กาหนด ซึง่ อาจไม่ตรงกับผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดที่แท้ จริ ง ของ TFFIF ประมาณการได้ มีการอ้ างอิงจากสมมติฐานที่อยู่ในร่างหนังสือชี ้ชวน และเอกสารสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ได้ มีการจัดเตรี ยมเพื่อ
TFFIF นี ้ ประมาณการดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึง่ อาจไม่อยูใ่ นการควบคุมของ TFFIF และ บริ ษัทจัดการ ผลการดาเนินงานจริ งจึงอาจมีความแตกต่างจากการประมาณการในงานนาเสนอนี ้ ทาง TFFIF และ บริ ษัท
จัดการ ไม่รับประกันผลดาเนินงาน การจ่ายปั นผล และตัวเลขประมาณการทังสิ
้ ้น
(1) รายได้ จากเงินลงทุนใน RTA หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ฯลฯ (2) คานวณจากกาไรสุทธิหลังปรับรวมสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย (3) ไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนภายหลังการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรก (4) ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. สภาพคล่องส่วนเกินจากการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนสามารถนาไปคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านการลดทุนได้

(5) คาเตือน: ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวคานวณจากผลรวมจานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเบื ้องต้ นจานวน
41,000 – 45,700 ล้ านบาท โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุงแล้ ว รวมทังสมมติ
้
ฐานในการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี และสมมติฐานหลักที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระใช้ ในการจัดทาประมาณการ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในหน้ า 26 และ 27 หรื อ จากร่างหนังสือชี ้ชวน) ซึง่ เป็ นเพียงการแสดง
ประมาณการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่อาจรับรองผลได้ ทังนี
้ ้จานวนเงินสุดท้ ายที่จะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าว 24

หัวข้ อการนาเสนอ

1

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย

3

2

ความเป็ นมาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

5

3

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและลักษณะอุตสาหกรรม

8

4

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และโครงสร้ างของกองทุน

13

5

จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17

6

ข้ อมูลทางการเงิน

22

7

ภาคผนวก

25

25

การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ปริมาณการจราจรและรายขด้ ค่าผ่ านทาง








บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินปริ มาณการจราจร เนื่องจาก

มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

เป็ นที่ปรึกษาอิสระที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ
การประมาณการปริมาณการจราจรใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลโดยอาศัยสมมติฐานที่สาคัญจากแบบจาลองการจราจรของสานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร
ปั จจัยที่ใช้ ประกอบการประมาณการปริมาณการจราจร
 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่โดยรอบทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง
้ แรก
 ปริ มาณการจราจรของสายทางต่างๆ ทีเ่ ชื่อมต่อกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง
้ แรก
 การพัฒนาของรู ปแบบการเดินทางอื่นๆ ที่มีลก
ั ษณะแข่งขัน
 ปั จจัยอื่นๆ เช่น ราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงและพฤติกรรมของผู้บริ โภค เป็ นต้ น
สมมติฐานการปรับอัตราค่าผ่านทางขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามวิธีที่ระบุใน RTA ซึง่ พิจารณาจากประมาณการดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลในเดือนมีนาคม และสมมติฐานที่
สาคัญอื่นๆ
สมมติฐานอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผู้บริ โภค(1)

ปี

2562

ร้ อยละ 1.54

2563

ปี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี ของ
ประมาณการปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่ อวัน
ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

2562 - 2567

ร้ อยละ 5.08

ร้ อยละ 5.73

ร้ อยละ 1.93

2567 – 2572

ร้ อยละ 2.45

2564

ร้ อยละ 2.13

2572 – 2577

2565

ร้ อยละ 2.33

2566 - 2591

ร้ อยละ 2.33

ปี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี ของอัตรา
ค่ าผ่ านทางเฉลี่ยต่ อคัน
ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

2562 - 2567

ร้ อยละ 2.42

ร้ อยละ 2.25

ร้ อยละ 5.79

2567 – 2572

ร้ อยละ 2.37

ร้ อยละ 2.77

-(2)

ร้ อยละ 4.48

2572 – 2577

ร้ อยละ 2.12

ร้ อยละ 2.73

2577 – 2582

-

-(2)

2577 – 2582

ร้ อยละ 1.92

ร้ อยละ 2.49

2582 – 2587

-

-

2582 – 2587

ร้ อยละ 1.75

ร้ อยละ 2.53

2587 - 2591

-

-

2587 - 2591

ร้ อยละ 0.32

ร้ อยละ 0.25

หมายเหตุ: (1) อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยของประมาณการจากสถาบันอิสระต่างๆ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
(2) ปริ มาณการจราจรของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีจะเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีบนทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีในปี 2571 และ 2577 ตามลาดับ
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การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ต่ อ)
การประเมินมูลค่ ารายขด้ ท่ โี อนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายขด้ ครั ง้ แรก




บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศขทย) จากัด และ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ารายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกโดยวิธีคิดประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income approach) โดยนาประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในแต่
ละปี ตาม RTA มาคิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่เกี่ยวข้ อง
การประเมินมูลค่ าของผู้ประเมินทัง้ สองรายเป็ นการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน ขม่ ใช่ มูลค่ าของกองทุน ดังนัน้ จึงเป็ นมูลค่ าก่ อนหักค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ของกองทุน
สรุ ปอัตราคิดลดและมูลค่ าทรัพย์ สิน (ร้ อยละ / ล้ านบาท)

ร้ อยละ 7.00

ร้ อยละ 7.50

ทางพิเศษฉลองรัช

27,143

24,852

ทางพิเศษบูรพาวิถี

26,218

23,805

รวม

53,361

48,657

อัตราคิดลด
มูลค่ าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
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คาเตือนและข้ อควรพิจารณา
เอกสารนี ้จัดทาขึ ้นโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (“สคร.”) กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (“กองทุน") การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด
(มหาชน) (“KTAM”) และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (เรี ยกรวมกับ KTAM ว่า “บริ ษัทจัดการ”) เพื่อใช้ เฉพาะในการนาเสนอข้ อมูลครัง้ นี ้ให้ แก่นกั ลงทุน
ข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในการนาเสนอนี ้ หรื อที่มีการกล่าวถึงในการนาเสนอครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับโดยเคร่ งครัด และผู้เข้ าร่ วมกา รนาเสนอครัง้ นี ้ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ นความลับโดยเคร่ งครัดเช่นเดียวกัน ข้ อมูลซึง่ ปรากฏอยู่ในการนาเสนอครัง้ นี ้ได้
จัดเตรี ยมให้ ทา่ นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน้ และห้ ามมิให้ นาไปทาซ ้าหรื อแจกจ่ายต่อให้ แก่บคุ คลอื่นใด ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน การที่ ทา่ นเข้ าร่ วมในการนาเสนอครัง้ นี ้หรื อรับเอกสารนี ้ ถื อว่าท่านตกลงว่า (1) ท่านได้ อ่านและตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อความใน
เอกสารคาบอกกล่าวนี ้ และ (2) ท่านจะรักษาข้ อมูลเกี่ยวกับการนาเสนอครัง้ นี ้ไว้ เป็ นความลับ ตลอดจนรักษาข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยในเอกสารนี ้หรื อที่มีการหารื อกันในการนาเสนอครัง้ นี ้ไว้ เป็ นความลับอย่างสูงสุด โดยห้ ามมิให้ ส่ง ทาซ ้า นาไปให้ หรื อแจกจ่าย
ข้ อมูลในการนาเสนอครัง้ นี ้หรื อสาเนาของข้ อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม (ไม่ว่าภายในหรื อภายนอกองค์กรของท่าน) ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด และไม่อนุญาตให้ ทาซ ้าเอกสารนี ้ไม่ว่าในลักษณะใด การส่งต่อ ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรื อทาซ ้า
เอกสารฉบับนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนถือว่าเป็ นการกระทาที่ไม่ได้ รับอนุญาต การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดดังกล่าวอาจถือเป็ นการละเมิ ดหลักเกณฑ์ของผู้นาเสนอข้ อมูล และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารนี ้มิใช่เป็ นการเสนอหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อขายในสหรัฐอเมริ กา หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี ้มิได้ จดทะเบียนและจะไม่นาไปจดทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และมิอาจนาไปเสนอขาย
หรื อขายในสหรัฐอเมริ กา กองทุนไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1940 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยอาศัยข้ อยกเว้ นตามมาตรา 3(ซี)(7) ของกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่มีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัว่ ไปในสหรัฐอเมริ กา เอกสารการนาเสนอนี ห้ รื อสาเนาของเอกสารนี ้ห้ ามมิให้ นาไป ส่งไป หรื อแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในหรื อไปยังเขตอานาจของประเทศใดซึ่งมีข้อห้ ามในลักษณะดังกล่าว ซึง่ รวมถึงสหรัฐอเมริ กา
แคนาดา ญี่ปนุ่ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
เนื ้อหาบางส่วนของเอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดยอาศัยสมมติฐานและข้ อมูลบางประการที่ได้ รับจาก สคร. กทพ. บริ ษัทจัดการ และกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน และบริ ษัทในเครื อของบุคคลดังกล่าวแต่ละราย และ/หรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ข้ อมูล
ทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ และข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องที่ให้ ทางวาจา ถื อว่าเป็ นข้ อมูล ณ วันที่ทาการนาเสนอนี ้ (หรื อก่อนหน้ านันหากมี
้
การระบุไว้ เช่นนัน)
้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ ข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในการนาเสนอนี ้มิได้ มีการ
ตรวจสอบโดยอิสระ ข้ อมูลในการนาเสนอนี ้เป็ นข้ อมูลในรู ปของการสรุ ปและไม่ถือว่าเป็ นข้ อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ อนึ่ง สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ และผู้ประสานงานการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด JP Morgan
Securities plc ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และผู้รับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายใดที่อ้างถึงไว้ ในเอกสารนี ้ (รวมเรี ยกว่า “ผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย”) หรื อ
กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย มิได้ ให้ คารับรองหรื อคารับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกี่ ยวกับความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถื อ ความเป็ นธรรม หรื อความครบถ้ วนสมบูรณ์ ของข้ อมูลที่
นาเสนอ หรื อความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่เป็ นพื ้นฐานของข้ อมูลใดๆ ของเอกสารนี ้ ทังนี
้ ้ สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ ผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย และกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน หรื อบริ ษัทในเครื อของบุคคลดังกล่าวแต่ละรายไม่มี
ความรับผิดชอบ ไม่มีภาระหน้ าที่ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงภาระหน้ าที่ในการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารนี ้ให้ เป็ นปั จจุบนั ) และไม่มีความรับผิด (ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมอันเป็ นผลมาจากสัญญา การกระทาละเมิดหรื อประการอื่นใด) สาหรับ
ความสูญเสียที่เกิดจากข้ อมูลที่ปรากฏในการนาเสนอนี ้หรื อข้ อมูลทางวาจาที่ให้ ไว้ โดยเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลนัน้
การนาเสนอนี ้มีข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) และในระหว่างการนาเสนอนี ้ ทางกองทุนและบริ ษัทจัดการอาจแสดงข้ อมูลที่เป็ นการประมาณการหรื อข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตเกี่ ยวกั บเรื่ อง
ต่างๆ รวมถึงแนวโน้ มธุรกิจและแนวโน้ มการลงทุนของกองทุน การแข่งขัน การประมาณการถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ผลประกอบการที่คาดหมาย รา ยได้ ค่าผ่านทางในอนาคต รายได้ ที่โอนในอนาคต (ตามที่จะนิยามไว้ ในเอกสารนี )้ ประมาณการ
จานวนเงินที่สามารถปั นส่วนแบ่งสาหรั บผู้ถือหน่วยลงทุน กระแสเงินสด หรื อความต้ องการด้ านเงินทุนซึง่ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้ อความทังหมดที
้
่มิใช่ข้อความที่เป็ นข้ อเท็จจริ งในอดีตถื อเป็ นข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต ข้ อความ
ดังกล่าวมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปั จจัยอื่น ๆ ทังที
้ ่ทราบแล้ วและที่ยงั ไม่ทราบ ซึง่ อาจทาให้ ผลประกอบการ ผลการดาเนินงาน หรื อความสาเร็ จตามเป้าหมายของกองทุนซึง่ เกิดขึ ้นจริ งแตกต่างไปอย่างมีนยั สาคัญจากที่ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งหรื อโดย
ปริ ยายในข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต ในบางกรณี ท่านสามารถระบุได้ ว่าข้ อความใดเป็ นข้ อความที่มีลกั ษณะคาดการณ์ ในอนาคตโดยพิจาร ณาจากการใช้ ถ้อยคา เช่น “สามารถ” “อาจจะ” “คาดว่า” “คาดหมายว่า” “เชื่อว่า” “ประสงค์ที่จะ”
“ประมาณว่า” หรื อถ้ อยคาอื่นๆ ซึง่ แสดงนัยคล้ ายคลึงกัน ท่านควรศึกษาปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนฉบับภาษาไทยหรื อในเอกสารเสนอขายหลัก ทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ กทพ. กองทุน และบริ ษัทจัดการ จัดทาขึ ้นโดยเกี่ ยวข้ องกับธุรกรรมที่ม่งุ
จะเข้ าทา อนึง่ เมื่อคานึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและปั จจัยอื่นๆ ซึง่ ในปั จจุบนั ยังไม่ได้ ถูกพิจารณาว่าเป็ นนัยสาคัญในขณะนี ้ จึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตที่ปรากฏอยู่ในการนาเสนอนี ้จะเกิดขึ ้นจริ ง และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากที่ระบุไว้ ในข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต ท่านไม่ควรยึดถือเอาข้ อความที่เ ป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตว่าเป็ นการคาดเดาเหตุการณ์ ที่จะเกิดในอนาคต ข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต
ดังกล่าวถื อว่าเป็ นข้ อความ ณ วันที่มีการจัดทาข้ อความนัน้ และ สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ ผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย และกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน หรื อบริ ษัทในเครื อของบุคคลดังกล่าวแต่ละราย ไม่มีค วามประสงค์ หรื อไม่มี
ภาระหน้ าที่ในการแก้ ไข เพิ่มเติม ปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั หรื อทบทวนข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ นัน้ ทังนี
้ ้เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อมูลต่างๆ รวมถึงการคาดการณ์และการประมาณการเกี่ยวกับกิจการทางพิเศษและปริ มาณผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย (โดยเฉพาะในส่วนของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ดังที่นิยามไว้ ในเอกสารนี )้ ซึง่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้มีที่มาจาก
บริ ษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด และบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน) กลุม่ ผู้วิจยั และที่ปรึ กษา และจากแหล่งข้ อมูลภายนอกดังที่ระบุชื่อไว้ ในเอกสารนี ้ ข้ อมูลการคาดการณ์ และการประมาณการเกี่ ยวกับกิจการ
ทางพิเศษ ประกอบด้ วยอัตราค่าผ่านทางในอนาคต และปริ มาณการจราจรในประเทศไทย (โดยเฉพาะในส่วนของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ดังที่นิยามไว้ ในเอกสารนี )้ มาจากสมมติฐานบางประการซึง่ อาจเกิดขึ ้นหรื อไม่เกิดขึ ้นก็ได้ ดังนัน้
จึงอาจแสดงหรื อไม่แสดงถึงการดาเนินการและผลประการกอบที่แท้ จริ งในอนาคตก็ได้ การประเมินมูลค่าและประเมินราคาที่แสดงไว้ เอกสารนี ้เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับมาจากบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด และบริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทประเมินราคา และจากแหล่งข้ อมูลภายนอกดังที่ระบุชื่อไว้ ในเอกสารนี ้
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เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ข้ อมูลทางการเงินทังหมดเกี
้
่ยวกับค่าผ่านทาง (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ซึง่ ได้ มาจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ที่นาเสนอและปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้ เป็ นข้ อมูลที่จดั เตรี ยมตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ สอดคล้ องกับการรับรู้ ของรายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ยงั มิ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (“ข้ อมูลทางการเงินเสมือน”) และข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติที่
ยังมิได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (“ข้ อมูลทางการเงินสมมติ”) ที่ปรากฏในเอกสารนี ้จัดทาขึ ้นและนาเสนอตามนโยบายทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย เว้ นแต่ไม่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ และไม่มีการนาเสนองบการเงินเต็มชุด ข้ อมูลทางการเงินเสมือนและข้ อมูลทางการเงินสมมติใช้ เพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ โดยจั ดทาขึ ้นโดยอาศัยสมมติฐานบางประการหลังจากมีการปรับปรุ งรายการบางรายการ ทังนี
้ ้ สมมติฐานและการ
ปรับปรุ งรายการดังกล่าวอาจปรากฏหรื อไม่ปรากฏในเอกสารนี ้ ดังนันจึ
้ งไม่สามารถรับประกันความถูกต้ อง ความเหมาะสม หรื อความครบถ้ วนของข้ อมูลทางการเงินเสมือนและข้ อมูลทางการเงินสมมติดงั กล่าวในบริ บทใดเป็ นการเฉพาะ และไม่สามารถ
รับประกันว่าสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลนันสอดคล้
้
องกับการดาเนินงานและผลประกอบการของตลาดในอนาคตหรื อไม่ จานวนเงินที่ทงหมดที
ั้
่ แสดงไว้ ในเอกสารนาเสนอนี ้อยู่ในสกุลเงินบาท เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนอาจมิได้ บ่งชี ้ถึงฐานะทางการเงินจริ งของกองทุนซึง่ กองทุนจะดาเนินการเพื่อให้ เกิดขึ ้น ณ วันที่ระบุไว้ และด้ วยลักษณะของข้ อมูลทางการเงินเสมือน ข้ อมูลทางการเงินดังกล่าวจึงอาจไม่แสดงข้ อมูลที่แท้ จริ งของกองทุนในเรื่ องผล
ประกอบการ ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แท้ จริ ง ข้ อมูลทางการเงินสมมติที่แสดงไว้ ในเอกสารนี ้จัดทาขึ ้นโดยอาศัยสมมติฐานบางประการซึง่ จะแสดงไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับภาษาไทยและเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศซึง่ จัดทาขึ ้นโดย
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมที่ม่งุ จะเข้ าทา และขึ ้นอยู่กับปั จจัยความไม่แน่นอนและปั จจัยที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตอันมีนยั สาคัญทังในด้
้ านธุร กิจ เศรษฐกิจและด้ านอื่นๆ ซึง่ หลายปั จจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของกทพ. กองทุน และบริ ษัทจัดการ ดังนันผลลั
้
พธ์ ที่
เกิดขึ ้นจริ งจึงอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อมูลทางการเงินสมมติที่แสดงไว้ ในการนาเสนอนี ้ กองทุนไม่สามารถรับประกันข้ อมูลทางการเงินสมมติซงึ่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้ และไม่ถือเป็ นการรับรองว่ากองทุนหรื อบริ ษัทจัดการผูกพันที่จะจัดสรรจ่าย
ผลตอบแทนใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนในอนาคต

การนาเสนอนี ้และข้ อมูลซึง่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้มิได้ จดั เตรี ยมสาหรับผู้ที่อาจจะเป็ นผู้ลงทุนในกองทุน และไม่ถือเป็ นหรื อเป็ นส่วนหนึ่ งของการเสนอขายหรื อออก หรื อคาชี ้ชวนหรื อคาเชื ้อเชิญให้ ซื ้อหรื อจองซื ้อหลักทรัพย์ใดๆ ของกองทุนในประเทศใดๆ ซึง่ ถื อ
ว่าการเสนอ การชี ้ชวน หรื อการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ชอบด้ วยกฎหมายหากไม่มีการจดทะเบียนหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว หรื ออาจไม่เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบโดยประการอื่นใดของประเทศ
ดังกล่าว และไม่ให้ ใช้ หรื อยึดถือการนาเสนอหรื อข้ อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นสัญญาหรื อข้ อผูกพัน หรื อยึดถือเพื่อการตัดสินใจลงทุนในประการใดทังสิ
้ ้น
เอกสารการนาเสนอนี ้ไม่ได้ มีการยื่นและจะไม่มีการนาไปยื่นกับ สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นการชี ้ชวนหรื อเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อเสนอหรื อให้ บริ การจัดการกองทุนหรื อนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ แต่
ได้ จดั เตรี ยมเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบของ สานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องการโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนที่ สานักงาน ก.ล.ต. จะอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายหลักทรัพย์ (และอนุมตั ิร่างหนังสือชี ้ชวน) เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนัน้ มิให้ แจกจ่ายข้ อมูลการนาเสนอนี ้ต่อสาธารณะไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ข้ อมูลซึง่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้จัดทาขึ ้นโดยอาศัยข้ อมูลที่อยู่ในร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ได้ ยื่นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ร่ างหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าวยังไม่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย ดังนันข้
้ อมูลในการนาเสนอนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเสนอขายหน่วยลงทุนจะกระทาได้ ต่ อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิคาขออนุมตั ิการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุน และเมื่อพ้ น 14
วันนับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุดต่อผู้ลงทุ นผ่านระบบการรับส่งข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ ระบุข้อมูลเกี่ ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนไว้ ในหนังสือชี ้ชวนโดยครบถ้ วน และได้ แจ้ งการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.แล้ ว
ผู้ได้ รับเอกสารนาเสนอนี ้ตกลงว่าค่าเสียหายเป็ นตัวเงินไม่เพียงพอที่จะเยียวยาแก้ ไขการฝ่ าฝื นคาเตือนนี ้ และนอกจากสิทธิเยียวยาแก้ ไขอื่นทังหมดที
้
่มีตามกฎหมายหรื อตามหลักความเป็ นธรรมแล้ ว สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ ผู้ประสานงานการจัด
จาหน่าย และตัวแทนของบุคคลแต่ละรายดังกล่าว มีสทิ ธิได้ รับการชดใช้ ตามหลักความเป็ นธรรม ซึง่ รวมถึงคาสัง่ ห้ ามและคาสัง่ ให้ ชาระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจง โดยไม่จาเป็ นต้ องพิสจู น์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง
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