ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
คาจากัดความ
การอ้ างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อประกาศใด ๆ ในหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุน นี ้ 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 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

CPI

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (Consumer Price Index)

GDP

ผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมในประเทศของประเทศไทย (Gross Domestic
Product)

GPP

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product)

NECL

บริ ษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด

OBU

On-board Unit ซึ่ง เป็ น อุป กรณ์ ที่ ติ ด หน้ า รถเพื่ อ การช าระค่ า ผ่ า น
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. หลักทรัพ ย์ ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ หนังสือ เวียน หนังสือ
ผ่อนผัน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุมตั ิ กฎ ระเบียบ และ
เอกสารอื่น ตลอดจนหลักเกณฑ์ และข้ อยกเว้ นใด ๆ ซึ่งมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย และออกโดยอาศัยอานาจ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน

กทพ.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงคมนาคม

กลุม่ บุคคลเดียวกัน

ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.1/2554

กองทุน

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

1

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

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
ทรัพย์สินของกองทุน เงื่อนไขและข้ อจากัดทางกฎหมาย ข้ อจากัดอื่น
ของการใช้ ประโยชน์ รายละเอี ยดการใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบัน และ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ การสารวจทรัพย์ สินของกองทุน
ตามสภาพที่เป็ นอยู่

การลงทุนในทรัพย์สนิ รอง

การลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ หรื อทรั พ ย์ สิน ใด ๆ หรื อหาดอกผลโดยวิธี
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)

ไฟฟ้า

(ค)

ประปา

(ง)

ถนน ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน

(จ)

ท่าอากาศยาน หรื อสนามบิน

(ฉ)

ท่าเรื อน ้าลึก

(ช)

โทรคมนาคม หรื อ โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

(ซ)

พลังงานทางเลือก
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ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(ฌ)

ระบบบริ หารจัดการน ้าหรื อการชลประทาน

(ญ)

ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและ
ระบบจัดการเพื่อลดความรุ นแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้น
ด้ วย

(ฎ)

ระบบจัดการของเสีย และ

(ฏ)

กิจการที่มีลกั ษณะเป็ นกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตาม (ก)
ถึง (ฎ) หลายกิ จการ (Multi-infrastructure) ประกอบกัน
โดยกิ จการที่ประกอบกันเหล่านัน้ เข้ าลักษณะที่ครบถ้ วน
ดังนี ้
(1)

(2)

มีความเชื่อมโยง ส่งเสริ ม หรื อก่อให้ เกิ ดประโยชน์
ซึง่ กันและกัน หรื อต่อชุมชนเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
กัน
ก่ อ ให้ เกิ ด หรื อ จะก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ เป็ น มูล ค่า ไม่
น้ อ ยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ รวมของกิ จ การ
ทังหมดที
้
่ประกอบกันนัน้ และให้ รวมถึงกิจการอื่น
ใดตามที่ ค ณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น จะได้
กาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว ซึง่ เป็ นกิจการ
ที่มีการดาเนินการเพื่อประโยชน์หรื อให้ บริ การแก่
ประชาชนในวงกว้ างของประเทศไทย ไม่ ว่ า
กิ จการนัน้ จะตัง้ อยู่ที่ใดหรื อมีเขตอานาจในการ
ประกอบกิจการอยู่ที่ใด หรื อเพื่อประโยชน์ อื่นใด
ตามกฎหมายหลักทรัพย์

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ

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
ความสัมพันธ์ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริ ษัทจัดการ
และผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งได้ ทาขึ ้นระหว่างบริ ษัทจัดการ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะบุคคลซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาและคาแนะนาต่อบริ ษัทจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน

โครงการจัดการกองทุน

โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ ออนาคตประเทศ
ไทย ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก สานักงาน ก.ล.ต. (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
3

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

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 รายได้ 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 ซึง่ ณ วันที่
ของเอกสารฉบับนี ้ หมายถึงทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้
(ก)

กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรื อสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร
สิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สนิ อื่นใดที่
เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ข)

สิทธิสมั ปทานในการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ค)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิตาม
สัญญาแบ่งรายได้ ในอนาคตของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
หรื อ ที่ เกิ ด ขึ น้ จากการบริ ห ารจั ด การกิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน หรื อการบริ หารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(ง)

สิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญาซื ้อขายติดตังเครื
้ ่ องจักรอุปกรณ์
หรื อ สัญ ญาก่ อ สร้ าง หรื อ สัญ ญาซื อ้ ขายผลิต ภัณ ฑ์ ห รื อ
บริ การของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(จ)

หุ้นที่ออกโดยบริ ษั ท (ไม่ ว่าจะเป็ นบริ ษัท จากัดหรื อบริ ษั ท
มหาชนจากัด) ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นบริ ษัทที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษัทดังกล่าว
หรื อมีรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ไม่
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ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

น้ อยกว่า ร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บัญ ชี
และ
(2) มีกองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 75 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนันและเกิ
้
นกว่า
ร้ อยละ 75 ของจ านวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของ
บริ ษัทนัน้
(ฉ)

ตราสารหนี ท้ ี่ อ อกโดยบริ ษั ท ตาม (จ) หรื อ สัญ ญาที่ มี
ลักษณะเป็ นการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทตาม (จ) ทังนี
้ ้ เฉพาะ
ในกรณีที่ที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทนันแล้
้ ว ตราสารหนี ้
ที่ออกโดยบริ ษัทตาม (จ) ที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทนัน้
แล้ ว

(ช)

ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานอื่ น ตามที่ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต.
จะได้ ประกาศกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
ลงทุนครัง้ แรก

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก ซึ่งได้ แก่
สิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หาร
จัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมาย
กาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ดัง
รายละเอียดที่ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 2.2.1 "การ
ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก"

ทรัพย์สนิ ของกองทุน

ทรัพย์ สินทังหมดที
้
่กองทุนลงทุนซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม

ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม

ทรัพย์สนิ ที่กองทุนอาจได้ มาหรื อลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้ มาหรื อ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกไม่
ว่าจะเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักหรื อการลงทุนในทรัพย์ สินรอง
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
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ได้ แก่
(ก)

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

(ข)

ทางพิเศษศรี รัช

(ค)

ทางพิเศษฉลองรัช

(ง)

ทางพิเศษบูรพาวิถี

(จ)

ทางพิเศษอุดรรัถยา

(ฉ)

ทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์

(ช)

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)

(ซ)

ทางพิเศษศรี รัช – วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี ้ กทพ. ยังดาเนินงานทางเชื่อมต่อ 3 ทางดังต่อไปนี ้

ทางพิเศษทีก่ องทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก

(1)

ทางเชื่ อ มต่ อ ทางยกระดั บ ด้ านทิ ศ ใต้ ท่ า อากาศยาน
นานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กั บ ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี ซึ่ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้ บริ การทางพิเศษบูรพาวิถี และอานวย
ความสะดวกในการเดิน ทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

(2)

ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
กับทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งเชื่อมต่อเส้ นทางคมนาคมของ
ทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี -สุข สวัส ดิ์ ) กับ ทาง
พิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้ านตะวันออก

(3)

ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (หรื อที่เรี ยกว่า ทางเชื่อมต่อ
เฉลิมราชดาริ 84 พรรษา) เพื่อเสริ มโครงข่ายการจราจร
ทางด้ านทิศใต้ ของกรุงเทพมหานคร

(ก)

ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร

(ข)

ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร

ซึง่ เป็ นโครงการในการกากับดูแลของ กทพ.
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ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริ ษั ทหลักทรัพ ย์ ภัทร จากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นัน ซ่า
จ ากัด และธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษั ท จัด การได้
แต่งตังให้
้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน

ทีม คอนซัลติ ้ง

บริ ษั ท ที ม คอนซั ล ติ ง้ เอนจิ เนี ย ริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากั ด
(มหาชน) ซึ่ ง บริ ษั ทจั ด การได้ แต่ ง ตั ง้ ให้ เป็ นผู้ จั ด ท ารายงาน
ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ จั ด ท าข้ อมู ล ในหนั ง สื อ ชี ช้ วน หั ว ข้ อ 3.2
"ลักษณะอุตสาหกรรม"

ทีม คอนซัลติ ้ง และทีแอลที

บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ และทีแอลที จากั ดซึ่งเป็ น บริ ษั ทย่อยของที ม
คอนซัลติ ง้ ซึ่งเป็ น ผู้จัด ท าแบบจาลองการจราจรเชิ งวิ เคราะห์ เพื่ อ
จัดทาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนหัวข้ อ 3.2 "ลักษณะอุตสาหกรรม"

นายทะเบียน

นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ตามที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ น
โครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 1.4 "ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน" และได้ รับใบอนุญาตการ
ให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนจากสานักงาน ก.ล.ต.

บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง

บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)

บริ ษัทจัดการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม และมีหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุน

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ใน ประกาศ ทน.1/2554 ซึ่งกาหนด
ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 4.1 "บุคคลที่เกี่ยวข้ อง"

ใบจองซื ้อ
หน่วยลงทุน

ใบจองซื ้อหน่วยลงทุน (ซึง่ อยู่ในฉบับเดียวกัน) สาหรับผู้จองซื ้อหน่วย
ลงทุนพร้ อมทังแบบตรวจสอบความมี
้
ตวั ตนของลูกค้ า (Know Your
Customer หรื อ KYC) และแบบประเมินระดับความเสีย่ งของผู้ลงทุน
(Risk Profile) ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทจัดการกาหนดหรื อยอมรับ

ประกาศ ทน. 1/2554

ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อ ง
หลั ก 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 อ วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 (รวมถึงที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม)
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ประกาศ ทน. 45/2561.

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 45/2561 เรื่ อง การ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทยและการจั ด การกองทุ น รวม ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

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.

ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สธ.14/2558 เรื่ อง ข้ อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การป้ อ งกั น และจั ด การความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ลงวัน ที่
7 เม ษ ายน 2558 ประกาศในราชกิ จจานุ เ บก ษ าเมื่ อวั น ที่
14 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

ประมาณการรายได้ ที่โอน

จานวนเงินรายได้ ที่โอนที่คาดว่ากองทุนจะได้ รั บจาก กทพ. ในแต่ละ
ปี นับ จากวัน โอนสิท ธิ จ นถึ งวัน สุด ท้ ายของระยะเวลาการให้ สิท ธิ
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ดังรายละเอียด
ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 2.8 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่ เป็ น สาระส าคัญ ของสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ แ ละ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง"

ผู้จองซื ้อทัว่ ไป

ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ
7.1 "ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน"

ผู้จองซื ้อพิเศษ

ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ
7.1 "ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน"

ผู้จดั การกองทุน

ผู้จดั การกองทุนตามประกาศ ทน. 1/2554 โดยผู้จดั การกองทุนเป็ น
ผู้มี ห น้ า ที่ ตัด สิน ใจลงทุน หรื อ จ าหน่า ยไปซึ่งทรั พ ย์ สิน ของกองทุน
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทุนยังมีหน้ าที่อื่นและต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศไทยและผู้ จั ด
จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น อื่ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั ง้ เพิ่ ม เติ ม ใน
ภายหลัง (หากมี ) ซึ่ ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากกระทรวงการคลัง ให้
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ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรื อการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ที่ มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
ประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย

ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ
6.4 "ข้ อก าหนดการจดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียน"

ผู้ประเมินปริ มาณการจราจร

โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ซึ่งบริ ษัทจัดการได้ 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 นทุน
ตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนันถื
้ อโดยบุคคลตาม (ก) หรื อ
(ข) หรื อ นิ ติ บุค คลซึ่ ง มี บุ ค คลตาม (ก) หรื อ (ข) ลงทุน มี
มูลค่าตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของทุนทังหมดในนิ
้
ติบคุ คลนัน้

(ง)

ห้ างหุ้นส่วนจากัดหรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ซึ่งหุ้น ส่วนผู้จัด การหรื อผู้จัดการเป็ น บุค คล
ตาม (ก) หรื อ

(จ)

นิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีห้ นุ อันเป็ นทุน
ตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของนิติบคุ คลนันถื
้ อโดยบุคคลตาม (ก) (ข) (ค)
หรื อ (ง) หรื อนิติบคุ คลซึ่งมีบคุ คลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง)
ลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของทุนทังหมดในนิ
้
ติบคุ คลนัน้
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ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor)

ผู้ล งทุ น หลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ตามค า
จากัดความของประกาศ ทน.45/2561

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
จาหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้ 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 (รวมถึง
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่
แก้ ไขเพิ่มเติม)

พื ้นที่ที่ทาการศึกษา

กรุ งเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยองซึ่งเป็ นจังหวัดที่ได้ รับการศึกษาข้ อมูลเพื่อ
จัดทาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน หัวข้ อ 3.2 "ลักษณะอุตสาหกรรม"

ภาครัฐ

ส่วนราชการ องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่าด้ ว ยการจัด ตัง้
องค์การของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตังกิ
้ จการนัน้
และให้ หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึง่ ไม่มี
ฐานะเป็ นนิติบคุ คลด้ วย

มติคณะรัฐมนตรี ฯ

มติคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลชุดปั จจุบนั ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ ที่
เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั ง้ กองทุ น เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2558 มติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนโดยกองทุน เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2559 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ ยวกับโครงสร้ างและ
รูปแบบของกองทุน หลักการและเงื่อนไขข้ อกาหนดหลักของสัญญา
โอนและรับ โอนสิท ธิ ในรายได้ การลงทุน ของกระทรวงการคลังใน
กองทุน และมาตรการสร้ างแรงจูงใจในการนาโครงการโครงสร้ าง
พื ้นฐานของ กทพ. มาระดมทุนผ่านกองทุน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
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2560
มูลค่าของหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่จาหน่ายได้
ณ สิ ้นสุดวันคานวณมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)

มูลค่าทรัพ ย์ สินทัง้ หมดของกองทุนหักด้ วยหนีส้ ิน ซึ่งค านวณตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 5.2 "การคานวณ
และเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย
หน่วยลงทุน"

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
(Adjusted NAV)

มูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
้
นหักด้ วยหนี ้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี ้ย

มูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือ

จานวนเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิ ได้ รับจาก กทพ. ตามสัญ ญาโอน
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 เหลื อ ส าหรั บ ปี นัน้ ๆ โดยอ้ า งอิ งจากมูล ค่า ที่
กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และหนังสือแจ้ ง
เกี่ ย วกับ การโอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ ที่ โอน ดัง รายละเอี ย ดที่ ร ะบุไว้ ใ น
โครงการจัด การกองทุน หัวข้ อ 2.8 "ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ เป็ น
สาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง"

ระบบ ETCS

ระบบจั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางอั ต โนมั ติ (Electronic Toll Collection
System)

ระยะเวลาการให้ สทิ ธิ

ระยะเวลาที่ก องทุน มี สิท ธิ ในรายได้ ที่ โอนที่ เกิ ด ขึน้ จากเส้ นทางใน
ปั จ จุบัน ของทางพิ เศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุ น ในรายได้ ค รั ง้ แรกตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ โดยระยะเวลาการให้ สิทธิ นีม้ ี
กาหนดระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันโอนสิทธิ ดังรายละเอียดที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ 2.8 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ น
สาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง"

รัฐบาล

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
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รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานที่มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิ จตามความหมายที่กาหนดใน
พระราชบัญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 (รวมถึ ง ที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม)

ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน

ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ
7.2.4 "ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน"

รายงานการประเมินมูลค่า

รายงานซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระจัดทาขึ ้นและนาเสนอเพื่อรายงาน
การประเมินมูลค่ารายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ 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 ค รั ง้ แรกเป็ น ระยะเวลา 30 ปี นับ จากวัน โอนสิท ธิ โดยหาก
กทพ. สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับ
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนจะได้ รับส่วนแบ่งใน
สัดส่วนที่ลดลงเฉพาะส่วนของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่เกินกว่า
เป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ
กทพ. ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หัวข้ อ2.8
"ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"

รายได้ คา่ ผ่านทาง

รายได้ ค่าผ่านทางประกอบด้ วยค่าผ่านทางซึ่งจัดเก็บได้ จริ งจากรถที่
ใช้ ทางพิ เศษ ที่ ก องทุ น เข้ าลงทุ น ในราย ได้ ค รั ง้ 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 วยจานวนเงินตามวิธีการที่กาหนดใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซงึ่ อ้ างอิงภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงิน
อื่น ที่ ค านวณตามอัต ราดังต่อ ไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณี ที่ อัต รา
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ที่ ใช้ บัง คับ จริ ง กับ อัต ราค่ า ผ่ า นทางน้ อ ยกว่ า หรื อ
เท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม ที่ใช้ บังคับจริ งกับ
อัตราค่าผ่านทาง ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าวที่ใช้ บงั คับ
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จริ งกับอัตราค่าผ่านทางเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่
น าม าใช้ ค าน วณ จ าน วน เงิ น ต าม ก รณี (ก ) ห รื อ (ข ) รว ม
ภาษี มูลค่ าเพิ่ ม แล้ ว ทัง้ นี ้ หน้ า ที่ ข อง กทพ. ในการหัก จ านวนเงิ น
ดังกล่าว และการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ให้ เป็ นไปตาม
วิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ไ ว้ ภายใต้ สั ญ ญ าโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้
นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีคา่ ภาษี หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
กับ ค่ าผ่า นทางซึ่งในอนาคตหน่ วยงานรั ฐ เรี ย กเก็ บ ตามกฎหมาย
จะต้ องหักเงินจานวนดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการคานวณ
รายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน หัว ข้ อ 2.8 "ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระส าคัญ ของ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"
วันจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจด
ทะเบียน

วันที่มีการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกับ สานักงาน
ก.ล.ต.ซึ่ ง ก าหนดในโครงการจัด การกองทุน หัว ข้ อ 7.4 "การจด
ทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน"

วันทาการ

วันเปิ ดทาการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและของ
บริ ษัทจัดการ

วันที่ทาการโอนเสร็ จสิ ้น

วันทาการวันแรกภายหลังจากวันที่กองทุนมีหนังสือยืนยันว่าเงื่อนไข
บังคับก่อนทังหมดที
้
่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ได้ มี
การดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้น (หรื อได้ รับการผ่อนผัน) (เว้ นแต่เงื่อนไข
บังคับก่อนซึ่งจะมีการดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นในวันที่ทาการโอนเสร็ จ
สิ ้น) หรื อวันอื่นที่กองทุนและ กทพ. ตกลงกัน

วันโอนสิทธิ

วันเริ่ มต้ นระยะเวลาการให้ สิทธิ ตามที่ระบุไว้ ในสัญ ญาโอนและรับ
โอนสิท ธิ ในรายได้ ซึ่งเป็ น วัน ที่ ก องทุน เริ่ ม มี สิ ท ธิ ในรายได้ ที่ โอนที่
เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ค รั ง้ แรกดังรายละเอี ย ดที่ ระบุไว้ ในโครงการจัด การกองทุน
หัวข้ อ 2.8 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง"

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สคร.

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึง่ เป็ นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการคลัง

13

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

สนข.

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรซึ่งเป็ นหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงคมนาคม

สศช.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่ง
เป็ นหน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี

สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน

สัญ ญาแต่ ง ตัง้ 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 นการเสนอขายส่ ว นเพิ่ ม ทุ น ลงวัน ที่ 11
พฤศจิกายน 2559 รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี)

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

สัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกที่กองทุนเข้ าทากับ กทพ. เกี่ยวกับ
การโอนและรับ โอนสิทธิ ในการรั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ในอนาคต
ได้ แก่ รายได้ ที่โอนที่เกิ ดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยใช้ เงินจากการเสนอขายส่วน
เพิ่มทุนครัง้ นี ้

สัญญา Cornerstone Investment
Agreement

สั ญ ญ าที่ ก องทุ น เข้ าท ากั บ ผู้ ลงทุ น หลั ก โดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) เพื่ อระบุข้อตกลงเกี่ ยวกับการจัดสรรและ
การจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
ประกาศ ทน.45/2561

สานักงาน ก.ล.ต.

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานเจ้ าของโครงการ

ภาครั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป็ นเจ้ าของหรื อ มี อ านาจหน้ าที่ ต าม
กฎหมายในการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะ
เข้ าลงทุน

หน่วยลงทุน หรื อ หน่วย

หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ้ชวน

หนังสือ ชี ช้ วนสาหรับ การเสนอขายส่วนเพิ่ มทุน ครัง้ แรกของหน่วย
ลงทุนฉบับนี ้

อัตราค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทางหมายถึงอัตราค่าผ่านทางที่เรี ยกเก็บจากรถที่ใช้ ทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึ่งรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มใน
อัตราร้ อยละ 7 ซึ่งเป็ นอัตราที่บังคับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่ของ
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เอกสารฉบับนี ้ (สาหรับทางพิเศษฉลองรัช ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
กทพ. เป็ นผู้รับภาระภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าว)
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ศัพท์ เทคนิค
ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า รรอ ง รั บ ป ริ ม า ณ ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงาน
การจราจร...................................................... ประเมินปริ มาณการจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร ซึง่ คานวณ
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 ส่ ว น
ปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วง
ทางพิ เ ศษนั น้ ๆ ต่ อ ปริ ม าณ การจราจรทั ง้ วั น เป็ นต้ น และ (ข)
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีซึ่งอ้ างอิงตาม
มาตรฐานคู่ มื อ ความจุ ง านวิ ศ วกรรมการทาง (Highway Capacity
Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อ
ชัว่ โมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (PCU) ต่อชัว่ โมงต่อช่องจราจร
โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรเมื่อ ช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบน
ทางพิเศษทัง้ หมด มีอัตราส่วนปริ 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 เศษด้ ว ย (จึ งอาจเปลี่ย นแปลงได้ ในอนาคตตามการ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ)
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่30 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 ดงั กล่าว
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 โด ย เฉ ลี่ ย ต่ อ วั น ปริ ม าณการจราจรโดยเฉลี่ ย ต่ อ วั น (คั น ต่ อ วัน ) เท่ า กั บ ปริ ม าณ
(คันต่อวัน) .................................................... การจราจรต่อปี (คันต่อปี ) หาร จานวนวันในปี งบประมาณนัน้ ซึ่งคาว่า
“คัน” แสดงถึงจานวนเที่ยวการเดินทางบนทางพิเศษของยานพาหนะใน
แต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ ยานพาหนะ 1 คันอาจใช้ ทางพิเศษได้ มากกว่า 1 เที่ยว
ต่อวัน ตัวอย่างเช่น หากยานพาหนะคันหนึ่งใช้ ทางพิเศษ 2 เที่ยวใน 1
วันก็ จะนับปริ มาณการจราจรของยานพาหนะดังกล่าวเป็ น 2 คันในวัน
ดังกล่าว
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รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ................. รอบปี บญ
ั ชีของ กทพ. ซึ่งเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม ของปี ก่อนหน้ า และ
สิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ในปี ดงั กล่าว ตัวอย่างเช่นรอบปี บญ
ั ชีสิ ้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 ส่ ว นบุ ค คล ค านวณได้ จากการแปลงรถยนต์
ประเภทต่างๆ โดยใช้ คา่ เทียบเท่ารถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
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1.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ข้ อมูลทั่วไปของกองทุน
1.1

ชื่อโครงการจัดการกองทุน
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) : Thailand Future Fund
ชื่อย่อกองทุน : TFFIF

1.2

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษัทจัดการ
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
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 นผู้จดั การกองทุนเพื่อร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดตังกองทุ
้
น การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และจัดการลงทุนของกองทุน รวมทัง้
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
1.3

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ :

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1 ราษฎร์ บู ร ณ ะ 27/1 ถนนราษฎร์ บู ร ณ ะ แขวงราษฎร์ บู ร ณ ะ เขตราษฎร์ บู ร ณ ะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-3200-1
โทรสาร : 0-2470-1996-7
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1.4

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
ชื่อ :

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9999
1.5

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
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
1.5.3

ชื่อ :

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2208-3668-9
โทรสาร : 0-2256-8800
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1.6

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน
1.6.1

ประเภทของกองทุน
เป็ นกองทุนรวมปิ ดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไปประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

1.6.2

วัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยนาเงินที่ได้ จากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนไปลงทุน ในกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเป็ นหลัก ซึ่งมี ศัก ยภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนเพื่ อ เป็ นรายได้ ให้ แก่ ก องทุ น รวมทั ง้ สามารถสร้ างการเจริ ญ เติ บ โตของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการ
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ อย่างสม่าเสมอ

1.6.3

อายุของกองทุน
ไม่มีกาหนดอายุ ทังนี
้ ้ สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่กองทุนจะเข้ าลงทุนด้ วยเงินจาก
การเสนอขายส่วนเพิ่มทุนครัง้ นี ้มีอายุ 30 ปี นับแต่วนั ที่ทาการโอนเสร็ จสิ ้นซึ่งคือวันโอนสิทธิ
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

1.7

1.8

จานวนเงินทุนของโครงการ
1.7.1. จานวนเงินทุนเริ่ มแรกของ
โครงการ

1,000,000,000 บาท (หนึง่ พันล้ านบาท)

1.7.2. มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนการ
เสนอขายส่วนเพิ่มทุน

1,019,039,471 บาท ข้ อ มู ล ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน
2561

1.7.3. จานวนเงินทุนเพิ่มทุนเบื ้องต้ น
ที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุน

40,000 - 44,700 ล้ านบาท โดยจะเป็ นการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุน ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 1.9.1
“ประเภทหน่วยลงทุน” เพียงอย่างเดียว

มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื ้องต้ น และจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่า
ในการจองซื ้อ
1.8.1. มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน

10 บาท

1.8.2. ช่วงจานวนหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นทีจ่ ะเสนอขายแก่

4,000,000,000 หน่วย - 4,470,000,000 หน่วย (รวม
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะเสนอขายแก่กระทรวงการคลัง
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ประชาชนทัว่ ไปในครัง้ แรก

1.9

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้)

1.8.3. ประเภทของหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือ

1.8.4. ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน

10 บาท

1.8.5. จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าใน
การจองซื ้อ

1,000 หน่วย และเพิม่ ครัง้ ละ 100 หน่วย

ประเภทของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุน
1.9.1

ประเภทหน่วยลงทุน
มีหน่วยลงทุนประเภทเดียว ได้ แก่ หน่วยลงทุน ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียม
กันทุกประการ และไม่มีการรับประกันหรื อคุ้มครองผลตอบแทนขันต
้ ่า และ/หรื อเงินลงทุน
จากภาครั ฐไม่ว่าในลักษณะใด โดยจะเสนอขายให้ แก่ประชาชนทั่วไป กระทรวงการคลัง
ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น สถาบั น และผู้ ลงทุ น หลั ก โดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor)

1.9.2

สิทธิประโยชน์ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และการคืนเงินลงทุน
การจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถกระทาได้ เป็ นครัง้ คราวในรู ปของการจ่ายเงินปั น
ผลและการคืนเงินลงทุนด้ วยการลดทุน ทัง้ นี ้ ตามที่โครงการจัดการกองทุนและกฎหมาย
หลักทรัพย์ให้ กระทาได้
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังนี ้ ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม
เพียงพอ กองทุนจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยเมื่อรวม
แล้ วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชี จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว
(หรื ออัตราส่วนอย่างอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ กองทุนสามารถจ่ายได้ )
ในกรณี ที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจากกาไร
สะสมของหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่ว่าจะเป็ น การจ่ ายจากก าไรสุท ธิ ที่ ป รั บ ปรุ งแล้ วข้ างต้ น หรื อ จากก าไรสะสม ในกรณี ที่
กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยการลด
ทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.9 "นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปั นผลและ
การคืนเงินลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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1.10

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน
การเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน และการเสนอขายหน่ว ยลงทุน ส่ว นเพิ่ ม ทุน ครั ง้ ต่อ ๆ ไป จะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จะได้ กาหนดต่อไปในหนังสือชี ้ชวนสาหรับการเสนอขายในครัง้ นัน้ ๆ
และโครงการจัดการกองทุน ซึง่ จะได้ แก้ ไขให้ สอดคล้ องกัน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลสัญชาติไทยหรื อบุคคล
ต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนรายย่อย (หรื อนักลงทุนที่มิใช่นกั ลงทุน
สถาบัน) หรื อนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
7.7 "ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน" และกฎหมายที่จากัดความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
บุคคลนัน้ ๆ (หากมี)
ทังนี
้ ้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ของสหรัฐฯ หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ กองทุนมิได้ จดและจะไม่มี
การจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรั ฐฯ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องใดๆ และผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว การ
เสนอขาย จาหน่าย หรื อส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริ กา หรื อให้ บคุ คลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กนั หรื อผู้มี
ภูมิลาเนาในสหรัฐอเมริ กาหรื อพลเมืองของสหรัฐอเมริ กาไม่สามารถดาเนินการได้ แต่อย่างใด เว้ นแต่
เป็ นการดาเนินการโดยอาศัยข้ อยกเว้ นบางประการ นอกจากนัน้ การเสนอขาย หรื อขายหน่วยลงทุนใน
สหรัฐอเมริ กา หรื อเพื่อบัญชีหรื อเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริ กนั ” ตามที่นิยามไว้ ในกฎ Regulation
S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ของสหรัฐฯ ก็ ไม่สามารถดาเนินการได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายหรื อขาย
หน่วยลงทุนให้ แก่ บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยอาศัย
กฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

1.11

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.7 "ข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุน" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.4 "Error! Reference source
not found." และผู้ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้ องให้ หรื อถื อว่าได้ ให้ การยอมรับคารับรอง และให้
ความตกลงบางประการรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลบางประการเกี่ยวกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังการ
เสนอขายส่วนเพิ่มทุน

22

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

หน่วยลงทุนภายหลังการเพิ่มทุน

รายชื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน

จานวนหน่วยลงทุน
(ล้ านหน่วย)

ร้ อยละ

กระทรวงการคลัง:
กระทรวงการคลังและ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกับกระทรวงการคลัง ...................410.0 - 457.0

10.0

ผู้ลงทุนรายอื่น ๆ:
ผู้จองซื ้อพิเศษ................................................................................................504.0 - 715.5

12.3 - 15.7

ผู้จองซื ้อทัว่ ไป ................................................................................................
1,845.0 - 2,056.5

45.0

1,341.0

29.3 - 32.7

4,100.0 - 4,570.0
รวม ..................................................................................................................

100.0

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

การจัดตัง้ การจัดการ และการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรี ได้
มีมติอนุมตั ิในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครัง้ ต่างๆ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับที่

วันที่
คณะรัฐมนตรี
มีมติ

รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี

1.

17 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี มีข้อสัง่ การด้ านเศรษฐกิจให้ กระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงาน
2558
หลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พิจารณากาหนดแนวทางการระดมทุนใน
ตลาดทุน เพื่อนามาสนับสนุนการดาเนินนโยบายด้ านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การลงทุนโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ สาคัญ ของประเทศ โดยเร่ งรั ดการจัดตัง้
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure) ขนาดใหญ่

2.

15 ธันวาคม
2558

2.1

คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบในหลักการการจัดตังกองทุ
้
น ตามที่
กระทรวงการคลังได้ นาเสนอ โดยมีหลักการในการจัดตังกองทุ
้
น
ดังนี ้
(ก) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศใน
ระยะยาว

23

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ลาดับที่

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

วันที่
คณะรัฐมนตรี
มีมติ

รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี

(ข)

เพื่อการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานของรัฐ

(ค) เพื่ อลดภาระทางการคลังของรั ฐในการระดมทุนเพื่ อการ
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐ

3.

12 กรกฎาคม
2559

(ง)

เพื่อเป็ นช่องทางให้ นกั ลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุน
ในทรัพย์สนิ ของรัฐที่มีคณ
ุ ภาพ

(จ)

เพื่ อสนับสนุนการพัฒ นาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็ น
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุน

2.2

คณะรัฐมนตรี ลงมติแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อเตรี ยมการจัดตังและ
้
กากับการด าเนิ นงานของกองทุนโครงสร้ างพื น้ ฐานเพื่ ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่ อ ให้ มี อ านาจหน้ าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตัง้ และการดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ การ
จัดตัง้ กองทุนแล้ วเสร็ จ รวมทัง้ มี อ านาจหน้ าที่ ในการพิ จารณา
รายละเอียด รู ปแบบและโครงสร้ างของการดาเนินงานของกองทุน
พิ จ ารณาการลงทุ น และการจ าหน่ า ยคื น หน่ ว ยลงทุ นของ
กระทรวงการคลังในกองทุน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
กองทุ น และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องตามที่
กระทรวงการคลังมอบหมาย เพื่อให้ การบริ หารกองทุนเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ

3.1

คณะรั ฐมนตรี ลงมติ เห็ นชอบให้ ป รั บ ปรุ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนจากเดิมที่เคยได้ รับอนุมัติตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ 15 ธั น วาคม 2558 โดยก าหนดให้ ใน
ระยะแรกที่ ยั ง ไม่ ได้ มี ก ารระดมทุ น จากนั ก ลงทุ น อื่ น ๆ ให้
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนแต่เพียงรายเดียว
วงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้ านบาท เพื่อเป็ นการจัดตังกองทุ
้
น
ซึ่งการลงทุนในวงเงินประมาณ 1,000 ล้ านบาท นัน้ กาหนดให้
กระทรวงการคลังจาหน่ายคืนหน่วยลงทุน ประเภท ข. ของกองทุน
รวมวายุภักษ์ เพื่อนาเงินสดที่ได้ รับชาระจากการจาหน่ายหน่วย
24

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ลาดับที่

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

วันที่
คณะรัฐมนตรี
มีมติ

รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี

ลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ดังกล่าว ไปซือ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุน สาหรับการลงทุนในวงเงินอีกประมาณ 9,000 ล้ านบาท
กระทรวงการคลังอาจพิจารณาลงทุนโดยใช้ เงินสดหรื อหลักทรัพย์
หรื อนาหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ ไปชาระ
ราคาค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน (Pay in Kind) ได้ ตามความ
เหมาะสม
3.2

4.

30 พฤษภาคม
2560

คณะรั ฐมนตรี ได้ รั บทราบโครงการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ มี ความ
เป็ นไปได้ ที่ ก องทุ น จะเข้ าลงทุ น ซึ่ งรวมถึ งโครงการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่มีอยูเ่ ดิมของ ทล. จานวน 2 โครงการ คือ ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 สายกรุ งเทพมหานคร - บ้ านฉาง และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบโครงสร้ างและรู ปแบบของกองทุน เพื่ อการ
ระดมทุนของ กทพ .หลักการและเงื่อนไขข้ อกาหนดหลักของสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ การลงทุนของกระทรวงการคลังในกองทุน และ
มาตรการในการสร้ างแรงจูงใจในการนาโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
กทพ .มาระดมทุ น ผ่ านกองทุ น ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้
กระทรวงคมนาคม กทพ .ร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งจัดทาร่างสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ รวมทังรายละเอี
้
ยดด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แล้ ว
เสร็ จ และให้ ภาครัฐร่ วมถื อหน่วยลงทุนด้ วยในระดับที่เหมาะสม เพื่ อให้
กองทุนมีความมัน่ คงและสร้ างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน

ในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวของกองทุนมี
หนังสือถึงบริ ษัทจัดการเพื่อแจ้ งให้ ความเห็นชอบการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน และให้ บริ ษัทจัดการ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป รวมทังอนุ
้ มตั ิการจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ู
ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการ
จัดตัง้ และกากับการดาเนินงานของกองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund) ครัง้ ที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561ได้ ลงมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังถื อ
หน่วยลงทุนและจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ เวลาใด ๆ จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 5 ปี นบั
จากวัน ที่ห น่วยลงทุน ของกองทุนที่ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครั ง้ แรกเริ่ ม ทาการซือ้ ขายในตลาด
25

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

หลักทรัพย์ โดยมูลค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาทตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
โดยหากกระทรวงการคลังมีความจาเป็ นต้ องลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น กระทรวงการคลัง
สามารถเสนอคณ ะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณ าต่ อ ไป ทั ง้ นี ้ ภายหลั ง จากการเสนอขายส่ ว นเพิ่ ม ทุ น
กระทรวงการคลังจะเป็ นผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน จานวน 410.0 ล้ านหน่วย - 457.0 ล้ านหน่วย (สีร่ ้ อยสิบล้ าน
หน่วย - สีร่ ้ อยห้ าสิบเจ็ดล้ านหน่วย) มูลค่า 4,100.0 ล้ านบาท - 4,570.0 ล้ านบาท (สีพ่ นั หนึง่ ร้ อยล้ านบาท สีพ่ นั ห้ าร้ อยเจ็ดสิบล้ านบาท)
บริ ษัทจัดการมีเป้าหมายที่จะบริ หารจัดการการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างรายได้ ที่ยงั่ ยืนโดยมีศกั ยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับ
ผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนใน
หัวข้ อ 2.2 "นโยบายการลงทุน"
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงหลักการในการจัดตังกองทุ
้
นดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนนี ้จึงจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่
จะสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใต้ ความเสีย่ งที่เหมาะสม โดยในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนครัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพิ่มเงินทุนโดยการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไป เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดม
ทุนไปลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามเจตนารมณ์ที่ตงไว้
ั ้ - ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่บริ ษัทจัดการจะลงทุน ได้ แก่สทิ ธิในรายได้ ที่โอนซึง่ เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษ
ที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day
Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

2.

1.12

วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการ : 25 ตุลาคม 2559

1.13

วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนครัง้ แรก : 5 ตุลาคม 2561

กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุน และการจ่ ายผลตอบแทน
2.1

ภาพรวมของการลงทุน
กองทุนจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหลักซึ่งมีศกั ยภาพในการ
สร้ างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ ให้ แก่กองทุน รวมทังสามารถสร้
้
างการเจริ ญเติบโตของผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
อย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนจะนาเงินที่ได้
จากการเสนอขายส่วนเพิ่ มทุนไปลงทุนในสิท ธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ น รายได้ ที่เกิ ด ขึน้ จากเส้ นทางใน
ปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึง่ กทพ. จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตาม
ธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิ ในรายได้ รายได้ ที่โอนจะคิ ดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่จัดเก็ บได้ จาก
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอน
สิทธิ จนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
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2.2

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

นโยบายการลงทุน
2.2.1

การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกได้ แก่การ
ลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครั ง้ แรก ซึ่ ง กทพ. เป็ นผู้ ท าหน้ าที่ บ ริ ห ารจั ด การตามธุ ร กิ จ ปกติ (Day-to-Day
Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ โดยรายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่จดั เก็บได้ จาก
เส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษที่ก องทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี
นับจากวันโอนสิทธิ โดยหาก กทพ.สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับ
เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ กองทุนจะได้ รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ลดลงเฉพาะส่วนของรายได้ คา่ ผ่านทาง
รวมสุทธิที่เกินกว่าเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ กทพ.
ตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ ค่าผ่านทางรวม
สุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกหักด้ วยจานวนเงินตามวิธีการที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ซึ่งอ้ างอิงภาษี มูลค่าเพิ่มหรื อเงินอื่น ที่คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณี ที่
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข)
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทาง ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มดังกล่าว
ที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณ
จานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ ว ทัง้ นี ้ หน้ าที่ของ กทพ. ในการหัก
จานวนเงินดังกล่าวและการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้
ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีค่าภาษี หรื อค่าฤชาธรรม
เนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่านทางซึ่งในอนาคตหน่วยงานรัฐเรี ยกเก็บตามกฎหมายจะต้ อง
หักเงินจานวนดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่อการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในรายได้ ที่โอนในหัวข้ อ 2.8 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่ เป็ น สาระสาคัญ ของสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ แ ละเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้
กองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิ ในรายได้ ที่โอนด้ วยการรับรายได้ ที่โอนในอนาคตจาก
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของ กทพ. ตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ ตาม
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิจนถึงวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องเข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุน เว้ นแต่ได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ กองทุนได้ จดทะเบียนทรัพย์สนิ เริ่ มแรกของกองทุนในวันที่
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

24 พฤศจิ ก ายน 2559 และได้ รั บ ผ่ อ นผัน ตามหนัง สื อ ของส านัก งาน ก.ล.ต. ลงวัน ที่ 16
พฤศจิ กายน 2560 ในเรื่ องระยะเวลาในการเข้ าทาสัญ ญาเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการต้ องนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจาก
การเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน ไปลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน โดย
คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ดังนัน้ กองทุน
จะเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ ในรายได้ ที่โอนภายในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุ นจดทะเบียนของ
กองทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางกาหนดการเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.2 "การเสนอขายหน่วยลงทุน"นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการคาดว่าจะมี
การโอนและรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ ที่ โอนตามสัญ ญาโอนและรับ โอนสิทธิ ในรายได้ ในวันจด
ทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน หรื อในช่วงระยะเวลาอันสันภายหลั
้
งจาก
วันดังกล่าว
ตามที่ ก าหนดในสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ในรายได้ นับ ตัง้ แต่ วัน โอนสิ ท ธิ แ ละตลอด
ระยะเวลาการให้ สทิ ธิ กองทุนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางใน
ปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยเงินจานวนใดๆ ที่เป็ นรายได้ ที่
โอนที่ กทพ. ได้ รับนับตังแต่
้ วนั โอนสิทธินนั ้ เป็ นการรับเพื่อประโยชน์และในนามของกองทุน
การถื อเอาเงินจานวนใดๆ ที่เป็ นรายได้ ที่โอนที่ กทพ. ได้ รับนับแต่วันโอนสิทธิ นนั ้ เป็ นการ
ถือเอาเงินดังกล่าวในฐานะตัวแทนของกองทุน และ กทพ. จะต้ องนาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่
กองทุน เข้ าบัญ ชีรับรายได้ ที่โอนภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ และตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
กทพ. จะดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบารุงรักษาเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุน ในรายได้ ครั ง้ แรกซึ่งรวมถึงการบริ ห ารจัดการและด าเนิ น การให้ บ ริ ก าร รวมทัง้
จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุ งรักษาทางพิเศษ ระบบทาง
พิเศษ และสิ่งก่อสร้ างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อใช้ ประโยชน์ในทางพิเศษและระบบทาง
พิเศษในเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามมาตรฐาน
ของ กทพ. ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กทพ. เอง โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ ด้ วยมาตรฐานในการ
ดาเนินการบารุงรักษาของ กทพ. ดังกล่าว นับตังแต่
้ การเปิ ดให้ บริ การทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง ยังไม่เคยเกิดเหตุหยุดชะงักของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ในกรณี ที่ กทพ. ผิด ข้ อตกลงในสัญ ญาโอนและรั บโอนสิท ธิ ในรายได้ ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ (ก) ไม่นาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงินอื่นใดที่ กทพ. มีหน้ าที่ชาระให้ แก่กองทุนหรื อ
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นาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงินอื่นใดที่ กทพ. มีหน้ าที่ชาระให้ แก่กองทุนไม่ครบถ้ วนภายใน 3 วัน
ทาการนับจากวันครบกาหนดชาระตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ทังนี
้ ้ โดยมิใช่
เกิดจากเหตุขดั ข้ องของระบบการโอนเงินหรื อระบบการชาระเงินใดๆ อันอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของ กทพ. (ข) ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ กทพ. ได้ รับหนังสือจากกองทุน บริ ษัท
จัดการ หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ โดยมิใช่เพราะเหตุสดุ วิสยั ตามความหมายที่กฎหมาย
กาหนด หรื อ (ค) หยุด หรื อระงับการบริ ห ารจัดการและการให้ บ ริ การโครงการฯ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรเป็ นระยะเวลานานกว่า 3 วัน อันอาจเป็ นการกระทบต่อสิท ธิ ของกองทุน
ตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ กองทุน มี สิท ธิ เรี ย กให้ กทพ. ช าระค่า สิน ไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับกองทุนจากการที่ กทพ. ผิดสัญ ญาดังกล่าว รวมถึง
เรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์ พิเศษจากการขาดรายได้ ที่
โอนหรื อประโยชน์อื่นใดดังกล่าวที่เกิดขึ ้นจริ ง รวมถึงค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการที่กองทุนต้ อง
ดาเนินการดังกล่าวด้ วย และอาจเรี ยกให้ กทพ. รับผิดชอบจ่ายดอกเบี ้ยผิดนัดในกรณีที่กทพ.
ผิดนัดชาระหนี ้เงินที่จะต้ องนาส่งให้ แก่กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อีก
ทัง้ ในกรณีที่ กทพ. ผิดสัญญาตามที่กาหนดภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และ
กรณีดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงแก่กองทุน และเหตุผิดสัญญาคงเกิดอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วัน กองทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ กทพ. ชาระมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือซึง่ ถือ
เป็ น อันถึ งกาหนดชาระให้ แก่ก องทุน ภายในวัน ถัด จากวัน ที่ กทพ. ได้ รับ หนังสือแจ้ งจาก
กองทุน และอาจเรี ย กให้ กทพ. รั บ ผิ ด ชอบจ่ า ยดอกเบี ย้ ผิ ด นัด โดย กทพ. จะต้ อ งช าระ
ดอกเบี ย้ ดังกล่าวโดยทันทีเมื่อได้ รับ การทวงถามจากกองทุน โปรดพิจารณารายละเอีย ด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.8 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอน
สิท ธิ ในรายได้ และเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง อีกทัง้ ในกรณี ที่มีความเสียหายเกิ ดขึน้ ในส่วนของ
เส้ น ทางในปั จ จุ บัน ของทางพิ เศษที่ ก องทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก หากเป็ น กรณี ที่
ทรัพ ย์สินของทางพิเศษในส่วนของเส้ นทางดังกล่าวได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน
(Partial Loss) อันมิใช่เกิดจากการใช้ งานตามปกติ กทพ. ตกลงที่จะดาเนินการซ่อมแซมให้
สามารถกลับสูส่ ภาพใช้ การได้ ดีและมีประสิทธิภาพในการให้ บริ การด้ วยค่าสินไหมทดแทนที่
กองทุนได้ รับจากกรมธรรม์ประกันภัยที่จดั ทาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และ
แจ้ งให้ กองทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า โดย กทพ. จะนาส่งรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ น้ จากการประกอบ
กิจการของทางพิเศษในส่วนของเส้ นทางดังกล่าวตามที่เกิดขึ ้นจริ งจนกว่าจะมีการซ่อมแซม
เสร็ จสิ ้น
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นกรณีที่เส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรกได้ รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็ นกรณีของทางพิเศษฉลองรัช หรื อทางพิเศษบูรพาวิถี
หรื อทัง้ 2 เส้ นทาง และ กทพ. ได้ ประเมินความเสียหายแล้ ว เห็นว่าไม่สามารถดาเนินการ
ซ่อมแซมหรื อดาเนินการเพื่อให้ ทางพิเศษมีสภาพหรื อลักษณะเป็ นทางพิเศษเช่นเดิม หรื อ
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กทพ. เห็นว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอาจไม่ค้ มุ ค่า (Total Loss) หาก
ความเสียหายไม่ได้ เกิดขึ ้นจากความผิดของ กทพ. กองทุนจะมีสิทธิได้ รับค่าสินไหมทดแทน
และค่าชดเชยอื่นใดตามกรมธรรม์ ป ระกันภัยสาหรับเส้ นทางดังกล่าวและสิทธิ และหน้ าที่
ระหว่าง กทพ. และ กองทุนที่เกี่ยวข้ องกับเส้ นทางดังกล่าวตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ จะสิ ้นสุดลง เว้ นแต่เป็ นสิทธิและหน้ าที่ที่เกิดขึ ้นหรื อมีอยูก่ ่อน และ/หรื อ ณ วันที่ความ
เสียหายดังกล่าวเกิดขึ ้น แต่หากความเสียหายเกิดขึ ้นจากความผิดของ กทพ. กองทุนจะมี
สิทธิได้ รับค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจานวนมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือของเส้ นทางที่มีความ
เสียหายดังกล่าวเกิดขึ ้น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.8 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญ
ของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง "
2.2.2

วัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
ในระยะแรกที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นกระทรวงการคลัง กองทุนมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น
1,000 ล้ านบาท บริ ษั ทจัดการได้ นาเงินและ/หรื อ หลักทรัพย์ที่ได้ จากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนให้ แก่กระทรวงการคลังจานวน 1,000 ล้ านบาทนัน้ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ทรัพ ย์ สินอื่นภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหลักทรั พย์ โดย
คานึงถึงสภาพคล่องของกองทุนเพื่ อให้ เพียงพอในการจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในระยะต่อไป และการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวที่จะลงทุนในอนาคตด้ วย
สาหรับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จานวนเงินทังหมดโดยประมาณที
้
่กองทุนจะได้ รับ
จากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนจานวน 4,000.0 ล้ านหน่วย - 4,470.0 ล้ านหน่วย จะเท่ากับ
40,000 ล้ านบาท - 44,700.0 ล้ านบาท โดยบริ ษัทจัดการคาดว่าจะจัดการให้ กองทุนนาเงินที่
ได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนและเงินทุนเริ่ มแรกของกองทุน หลังหักค่าใช้ จ่ายทาง
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน การนาหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายดังกล่าวแล้ ว ไปใช้ ในการลงทุนใน
สิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้ มาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ เป็ นจานวน
เงินรวม 40,057.0 ล้ านบาท - 45,000.0 ล้ านบาท และเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) จะใช้ เป็ น
เงิ น ทุน หมุน เวี ย นของกองทุน สาหรั บ งานด้ านธุรการเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก และใช้ เป็ นเงินทุนสารอง รวมทังลงทุ
้ นในทรัพย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม
แผนการใช้ เงินสุทธิ ที่ได้ จากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นไปตามความ
ตังใจ
้ ณ ปั จจุบนั ของบริ ษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจานวนเงินสุทธิที่จะ
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ได้ รับที่จัดทาอย่างดีที่สดุ ของบริ ษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปั จจุบนั
ของกองทุน
2.2.3

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก - ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนซึง่ กองทุนจะได้ มาตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ บริ ษัทจัดการในนามของกองทุน อาจลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานอื่นโดยการได้ มาซึ่ง ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ให้
กระทาได้ และเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
การลงทุนหรื อการได้ มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่ง ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่า
เกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตัง้ แต่ร้อยละ 30 ขึน้ ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาที่มีการได้ มาดังกล่าวจะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมือ่ กองทุนเข้ าลงทุนใน
สิทธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่งกองทุนจะได้ มาตามสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ (เช่น ข้ อ
กาหนดการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) หรื อการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเป็ นต้ น) และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกาหนด
เกี่ ยวกับการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุนในหั วข้ อ 8.3 “การประชุมและสิท ธิ ออกเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน” หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่เป็ น
การได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มกี บั ภาครัฐ
ซึง่ ได้ ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ ว ในโครงการจัดการกองทุน หรื อเป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวโดยพิจารณา
จากมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6
เดือน
ในกรณี ที่ ก ารลงทุ น หรื อ ได้ มาเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานดัง กล่ า ว
จาเป็ น ต้ อ งใช้ เงิ น ทุน เพิ่ ม เติ ม กองทุนจะต้ อ งปฏิ บัติ ตามขัน้ ตอนเกี่ ย วกับ การกู้ยืม ตามที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 3 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรื อการเพิ่มทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
6.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” และการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากต้ องมี)
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวกระทาโดยวิธีการในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ของ
นิ ย ามค าว่ า “ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน” กองทุ น จะต้ องเข้ าท าสั ญ ญากั บ
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้ เช่า หรื อให้ ผ้ ปู ระกอบการบุคคลที่สามดาเนินการบริ หาร
จัด การทรั พ ย์ สิน ดังกล่าว หรื อ เพื่ อ มอบหมายให้ บุค คลดังกล่าวดาเนิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 2.6
“การบริ หารจัดการและใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุนและการประกันรายได้ ”
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การลงทุนในทรัพย์สนิ รอง - การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่กองทุนลงทุนได้
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สิน หลักตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก” และหัวข้ อ 2.2.3 "การลงทุนในทรัพย์สิน
หลัก - ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ลงทุน เพิ่ ม เติ ม " ข้ า งต้ น แล้ ว กองทุน อาจด าเนิ น การลงทุ น ใน
ทรัพย์สินรอง ได้ แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ในกรณี ที่ ก.ล.ต. สานักงาน
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม
ประเภทหรื อ ลักษณะของหลัก ทรัพ ย์ ห รื อทรั พย์ สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่ นที่ก องทุน
สามารถลงทุนได้
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิ จ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ ้น เป็ น
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบ
ไม่มีเงื่อนไข

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

(5)

บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
้ ้ หากเป็ นบัตรเงินฝากที่เข้ า
ลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตั๋วสัญ ญาใช้ เงินที่ธนาคาร บริ ษัทเงิ นทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
หรื อกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ย้ หรื อผู้ค ้าประกัน ทังนี
้ ้ หากเป็ นตัว๋ แลก
เงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่เข้ าลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(8)

ตราสารแห่งหนี ้ หรื อกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตังภายใต้
้
กฎหมายที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงินฝาก

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น

(10)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกากับ
ดู แ ลของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลด้ านหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ้ ขาย
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หลัก ทรั พ ย์ ที่ เป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) หรื อ เป็ น หน่ว ยลงทุน ของกองทุน
รวมในต่า งประเทศที่ มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เป็ น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(11)

(12)

(ข)

กองทุนรวมในต่างประเทศนันมี
้ นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
และชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมในต่างประเทศนันจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

หุ้นที่ออกโดยบริ ษัท (ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ) ที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทนันมี
้ การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษัทดังกล่าว หรื อมีรายได้
จากการจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี บญ
ั ชี
และ

(ข)

บริ ษั ทนัน้ มิ ใช่บริ ษั ทภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามคาว่า "ทรัพ ย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน"

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งการเข้ าทาสัญญาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งของกองทุน

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ในการเข้ าลงทุนในอนาคตในทรัพย์ สิน หรื อการลงทุนชนิดอื่น
ตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ ความเห็นชอบ หรื อมี
ประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น
2.2.5

อัตราส่วนการลงทุน
เมื่อสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยคานวณมูลค่าการลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิ น หลัก ที่ ได้ จ ากการประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น ล่า สุด ซึ่งปรั บ ปรุ งด้ ว ยการได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี) และการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี) ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ ล่าสุด นัน้ โดยกองทุน
จะต้ องไม่ลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน เว้ น
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แต่ในกรณี ที่ เป็ น รอบระยะเวลาบัญ ชี สุด ท้ า ยของอายุก องทุน หรื อ กรณี อื่ น ที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ควบคุมดูแลให้ อตั ราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ประกาศ ทน. 45/2561
และประกาศ ทน. 87/2558 หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ บงั คับในขณะที่จะมีการลงทุนนัน้ ๆ
2.2.6

การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทุน
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ าน
บาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจาหน่าย
ดังกล่าว จะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก (เช่น ข้ อกาหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็ นต้ น)
และจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 8 "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน " เว้ นแต่ เป็ นการจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกับภาครัฐซึ่งได้ ระบุไว้ อย่าง
เฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน หรื อเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนทุก
รายการของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน

2.3

ชื่ อ ที่ ตัง้ ลัก ษณะ ข้ อ มูลสรุ ป เกี่ ย วกับ การประกอบธุ รกิ จ กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน ประเภท และ
รายละเอียดของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุน
2.3.1

ภาพรวม และทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน
ภายหลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนเมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559 กองทุนได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
แต่เพียงผู้เดียว และกองทุน ได้ จดทะเบียนทรัพย์สินเริ่ มแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่พฒ
ั นาขึ ้น
โดยภาครัฐของประเทศไทย "ทรัพ ย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน" หมายความรวมถึง การ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยการได้ มาซึ่ งที่ดินหรื อทรัพย์สิน สิทธิ สมั ปทานในการ
ประกอบกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน สิทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิ
ตามสัญ ญาแบ่ ง รายได้ ใ นอนาคตของกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน และทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพืน้ ฐานอื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.1/2554 และประกาศ ทน.
45/2561 เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ "กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน" หมายความรวมถึงการผลิตและจาหน่าย
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ไฟฟ้า กิจการทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน และกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอื่น ๆ
ตามที่จะได้ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน.1/2554 และประกาศ ทน. 45/2561 เป็ นต้ น
ในระยะแรก ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ แก่สิทธิในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ น
รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง
กทพ. เป็ น ผู้ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจัด การตามธุ รกิ จ ปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่
กฎหมายกาหนด และตามข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ ที่โอน
จะคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของ
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดย
หาก กทพ. สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับเส้ นทางในปั จจุบนั
ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
กองทุนจะได้ รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ลดลงเฉพาะส่วนของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่เกิน
กว่ า เป้ า หมายรายได้ ที่ ก าหนดไว้ ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นการสร้ างแรงจู ง ใจส าหรั บ กทพ. ตาม
รายละเอียดที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ
เท่ากับค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกหักด้ วยจานวนเงินตามวิธีการที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ซึ่งอ้ างอิงภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินอื่นที่คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ
(ข) อัตราภาษี มูลค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับ จริ งกับอัตราค่าผ่านทาง ในกรณี ที่อตั ราภาษี มูลค่าเพิ่ม
ดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณจานวนเงินตามกรณี (ก)
หรื อ (ข) รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของ กทพ. ในการหักจานวนเงินดังกล่าว และ
การคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและ
รับโอนสิทธิ ในรายได้ นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีค่าภาษี หรื อค่าฤชาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
กับ ค่ าผ่ านทางซึ่ง ในอนาคตหน่ว ยงานรั ฐ เรี ย กเก็ บ ตามกฎหมาย จะต้ อ งหัก เงิ น จ านวน
ดังกล่าวออกจากค่าผ่านทางเพื่ อการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ โปรดพิ จารณา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องกองทุ น หน้ าที่ ข อง กทพ. ในการหั ก จ านวน
ภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินอื่น และวิธีการคานวณรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิภายใต้ สญ
ั ญาโอน
และรับโอนสิทธิในรายได้ ในหัวข้ อ 2.8 "ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กทพ. เป็ นผู้ก่อสร้ าง ดาเนินงาน และบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรก กทพ. เป็ นรัฐวิสาหกิ จซึ่งจัดตัง้ ขึ ้นในปี พ.ศ. 2515 และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
กระทรวงคมนาคม กทพ. มีวิสยั ทัศน์ที่ม่งุ มัน่ พัฒนาทางพิเศษเพื่อให้ บริ การที่ดี มีความคุ้มค่า
สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย อย่างยัง่ ยืน ปั จจุบัน กทพ. ให้ บริ การทางพิเศษ 8 สายทาง (ซึ่ง
รวมถึงทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก) ครอบคลุมระยะทางรวมทังสิ
้ ้น 224.6
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กิโลเมตร (รวมเรี ยกว่า "ทางพิเศษของ กทพ.") และ 3 ทางเชื่อมต่อในกรุ งเทพมหานคร
ปริ มณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเป็ นการดาเนินงานเอง
หรื อ ร่ ว มกับ ผู้รั บ สัม ปทาน โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กิ จ การและการ
ดาเนินงานของ กทพ. ในหนังสือชี ้ชวน หัวข้ อ 3.3 "กทพ."
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจานวน 2 สายทางครอบคลุมระยะทางรวม
ทังสิ
้ ้น 83.2 กิโลเมตร ประกอบด้ วย
(1)

(2)

ทางพิ เศษฉลองรั ช ระยะทาง 28.2 กิ โลเมตร เชื่ อ มต่ อ ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานคร ด้ านตะวันออกบริ เวณจตุโชติ เข้ ากับทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริ เวณอาจณรงค์และทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ และ
ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิ โลเมตร ซึ่งเป็ นหนึ่งในทางยกระดับที่มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทางที่มีระยะทางยาวที่สดุ ในประเทศไทยและมีจดุ เริ่ มต้ นจากปลายทาง
พิเศษเฉลิมมหานครบริ เวณบางนาไปทางทิศตะวันออกข้ ามแม่น ้าบางปะกง สิ ้นสุดที่
จังหวัดชลบุรี

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ย 369,464 คันต่อ
วัน สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 386,557 คันต่อวัน สาหรับงวด
เก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 รายได้ ค่าผ่านทางจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ครัง้ แรก คิดเป็ น 4,672.3 ล้ านบาท สาหรับรอบปี บัญ ชี 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"
2.3.2

รายละเอียดของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
(1)

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตังอยู
้ ่ในกรุงเทพมหานคร ปริ มณฑล
และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย รายละเอียดเส้ นทางของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกมีดงั ต่อไปนี ้
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ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูใช้ ทางซึง่ ใช้ รถยนต์
ประเภท 4 ล้ อ 6 – 10 ล้ อ และ มากกว่า 10 ล้ อ แต่ในปั จจุบนั ไม่เปิ ดให้ บริ การแก่
รถจักรยานยนต์หรื อรถ 2 ล้ อประเภทอื่น ๆ ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะที่สาคัญของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
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ทางพิเศษฉลองรัช

ที่ตัง้

เชื่อมต่อถนนวง
แหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานค
ร ด้ าน
ตะวันออก
บริเวณจตุโชติ
เข้ ากับทาง
พิเศษเฉลิม
มหานคร
บริเวณอาจ
ณรงค์ และทาง
พิเศษบางนา อาจณรงค์
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สถานที่สาคัญ
ที่อยู่ในเส้ นทาง

ย่านพาณิชย์ใน
เขตลาดพร้ าว
ถนนพระราม 9
และถนน
รามคาแหง

ระยะทาง
)กิโลเมตร(

28.2

ด่ านเก็บค่ า
ผ่ านทาง ณ
วันที่ 30
มิถุนายน2561

ช่ องทาง
จราจรบน
ทางพิเศษ
ณ วันที่ 30
มิถุนายน
2561

ปริมาณ
การจราจรโดย
เฉลี่ยต่ อวัน(1)
สาหรับรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่
30 กันยายน
2560

ความ
สามารถในการ
รองรับปริมาณ
การจราจรต่ อวัน(2)
สาหรับรอบปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน2560

16

6

221,925

350,000

การ
ประเมิน
ราคา(3)
)ล้ านบาท(

24,852 –
27,143
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ทางพิเศษบูรพาวิถี

รวม

เริ่มที่ปลายทาง
พิเศษเฉลิม
มหานคร
บริเวณบางนา
ไปทางทิศ
ตะวันออกข้ าม
แม่น ้าบางปะ
กง สิ ้นสุดที่
จังหวัดชลบุรี

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
(วิทยาเขตบาง
นา)
มหาวิทยาลัยอัส
สัมชัญ (วิทยา
เขตบางนา)
มหาวิทยาลัยหัว
เฉียว โครงการเม
กาซิตี ้ บางนา
ท่าอากาศยาน
นานาชาติ
สุวรรณภูมิ ย่าน
ที่พกั อาศัยเมือง
ใหม่บางพลี
โรงไฟฟ้าบางปะ
กง และนิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนคร

55.0

20

83.2

36

6

147,539

360,000

23,805 –
26,218

369,464

710,000

48,657 53,361

หมายเหตุ
(1) ปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ ต่อวัน (คันต่อวัน) เท่ากับ ปริ มาณการจราจรต่อปี (คันต่อปี ) หาร จานวนวันในปี งบประมาณนัน้
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(2) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณการจราจรของโชติจินดา คอนซัลแตนท์ ซึ่งคานวณโดยพิจารณาจาก (ก) พฤติกรรม
ของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (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
หนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎี เท่ากับหรื อ
มากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตา มโครงสร้ 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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(1.1)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิ เศษฉลองรั ชมีระยะทาง 28.2 กิ โลเมตรโดยเป็ นทางพิ เศษยกระดับขนาด
6 ช่องจราจร เริ่ มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้ านตะวันออกบริ เวณ
จตุโชติ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงถนนรามอินทรา จากนันลงทางทิ
้
ศใต้ ข้าม
ถนนลาดพร้ าว ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 9 แล้ วจึงต่อไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ข้ามถนนรามคาแหงและถนนพัฒนาการ แล้ วเลียบแนวถนนคลองตันข้ าม
ถนนสุขมุ วิททางด้ านตะวันออกของสะพานพระโขนง ไปบรรจบกับทางพิเศษเฉลิม
มหานครที่บริ เวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์ โดยก่อสร้ างขึ ้นใน
ปี พ.ศ. 2539 เพื่อแบ่งเบาความหนาแน่นของการจราจรบน (1) ถนนรามอินทรา
และพื น้ ที่ เขตธุ 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
พืน้ ที่เมืองชัน้ ในของกรุ งเทพมหานคร เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการด้ านการ
คมนาคมภายในเมือง โดยมีแนวสายทางวิ่งผ่ านย่านพาณิชย์และเขตที่พกั อาศัยที่
สาคัญในเขตลาดพร้ าว ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 9 และถนนรามคาแหง จาก
ข้ อมูลการศึกษาซึ่งจัดทาโดย ทีม คอนซัลติ ้ง และทีแอลที พื ้นที่ชานเมืองทางด้ าน
เหนื อ ของกรุ งเทพมหานครเป็ น หนึ่งในพื น้ ที่ อ ยู่อ าศัยที่ น่าสนใจที่ สุดสาหรั บ ผู้ที่
ต้ องการย้ ายออกจากในกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการที่ยงั มีที่ดินรองรับ
และราคาของที่ดินที่สามารถเข้ าถึงได้ การที่ผ้ อู ยู่อาศัยในบริ เวณดังกล่าวสามารถ
เดินเข้ าสู่พืน้ ที่เมืองชัน้ 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
ซึ่งตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ เขตธุ รกิ จ ในกลางเมื อ งของกรุ งเทพมหานคร และยังเชื่ อ มต่ อ
โดยตรงกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรี รัช ทาให้ ผ้ ูใช้ ทางสามารถ
เดิ น ทางไปยัง ที่ ต่ า ง ๆ ภายในหรื อ โดยรอบกรุ ง เทพมหานครได้ อย่ า งสะดวก
เนื่องจากทางพิเศษฉลองรัชทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถเลี่ยงพื ้นที่ที่มีการจราจรติดขัด
อย่างมาก เช่น ถนนลาดพร้ าว ถนนพระรามเก้ า 9 และถนนเพชรบุรี ทางพิ เศษ
ฉลองรัชจึงช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดบนถนนรามอินทราและย่านใจกลาง
เมือง
ทางพิ เศษฉลองรั ช เปิ ด ให้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ ูใช้ ร ถยนต์ ป ระเภท 4 ล้ อ 6 – 10 ล้ อ และ
มากกว่า 10 ล้ อ ตามปกติช่วงเวลาเร่ งด่วนของทางพิเศษสายนีค้ ือในช่วงเช้ าใน
ทิศทางขาเข้ าเมืองเวลา 6.00 - 8.00 น. เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ ทางจานวนมากใช้ เส้ นทาง
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ดังกล่าวเพื่อเข้ ามาทางานในพื ้นที่เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และ
ในช่วงเย็นในทิศทางขาออกเมืองเวลา 17.00 - 19.00 น เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ ทางจานวน
มากใช้ เส้ นทางดังกล่าวเพื่อกลับจากการทางานในกรุงเทพมหานคร ทางพิเศษสาย
นี ้มีแนวเส้ นทางดังที่แสดงไว้ ในหน้ าถัดไป
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ทางพิเศษฉลองรัชทยอยเปิ ดให้ บริ การเป็ นช่วง ๆ ในระหว่างปี 2539 ถึงปี 2552
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ผู้ใช้ ทางจะต้ อ งช าระค่ าผ่ า นทางที่ ด่ า นทางเข้ า ในอัต ราคงที่ ซึ่ง ไม่ แ ปรผัน ตาม
ระยะทางที่เดินทาง ทางพิเศษฉลองรัชมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) 1 แห่ง
ซึง่ เชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษศรี รัชส่วน D
ตังแต่
้ มีการเปิ ดใช้ ทางพิเศษฉลองรัชช่วงที่ 1 จนถึงเดือนมีนาคม 2552 ไม่มีการ
ปรับขึน้ อัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษฉลองรัช ทั ง้ นี ้ เพื่อดึงดูดให้ มีผ้ ูใช้ ทาง
พิเศษฉลองรัชมากขึ ้น ในเดือนมีนาคม 2552 ได้ มีการปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับ
ทางพิ เศษฉลองรั ช ขึ น้ อี ก 10 บาท ส าหรั บ รถแต่ ล 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 ยังคงเท่ากับ อัตราค่าผ่านทางเดิม สาหรั บอัต ราค่าผ่านทางและประเภท
รถยนต์ นัน้ ๆ อัต ราค่าผ่า นทางเดิ ม จึ งจะยังมี ผลบังคับ ใช้ ต่อไปจนกว่าจะมี ก 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

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

)ขาเข้ า และขาออก(
)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
ซึง่ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7 ซึง่ เป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้ (สาหรับทางพิเศษ
ฉลองรัช 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 ม าณการจราจรบนทางพิ เศษฉลองรั ชเพิ่ ม ขึน้ ที่ อัต ราเฉลี่ย ร้ อยละ 6.1 ต่ อ ปี
นับตังแต่
้ รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 ตารางดังต่อไปนีแ้ สดงข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวัน
สาหรับรถแต่ละประเภท
ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวันบนทางพิเศษฉลองรัช )คันต่ อวัน(
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 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
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รายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บบนทางพิเศษฉลองรัชเพิ่มขึ ้นที่อตั ราเฉลีย่ ร้ อยละ 6.0 ต่อ
ปี นับตังแต่
้ รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บญ
ั ชีสิ ้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 งจากรถที่ใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกหลังหักภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7 ซึง่ เป็ นอัตราที่บงั คับใช้ ในประเทศไทย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้
นับตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2557 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ของทางพิเศษฉลองรัชยังคงเดิมที่ 350,000 คันต่อวัน สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางของทาง
พิเศษฉลองรัช โปรดพิจารณาหนังสือชี ้ชวน หัวข้ อ "การวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ ายจัดการ งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก- “การวิเคราะห์คา่ ผ่านทาง”
(1.2)

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 – บางปะ
กง ไปทางทิศตะวันออกข้ ามแม่น ้าบางปะกง สิ ้นสุดที่จงั หวัดชลบุรี ทางพิเศษบูรพา
วิ ถี ก่ อ สร้ างขึ น้ ในปี 2539 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการจราจรบนทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 34 (บางนา – บางปะกง) รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก ทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมต่อพื ้นที่ชานเมืองทางด้ านตะวันออกเฉียงใต้
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ของกรุ งเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างพืน้ ที่ที่มีความมั่งคั่งที่สดุ ของเมือง ทังนี
้ ้ จาก
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาซึ่ ง จัด ท าโดยบริ ษั ท ที ม คอนซัล ติ ง้ และที แ อลที จ ากั ด และ
ประกอบด้ วยจุดหมายปลายทางที่สาคัญ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมไบเทค และเมกะบางนาซึ่งเป็ นศูนย์การค้ าใหญ่
ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทย กั บ จั ง หวัด ชลบุ รี ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในศู น ย์ ก ลางด้ าน
อุต สาหกรรมและท่าเรื อ นา้ ลึกที่ ใหญ่ ที่ สุดในประเทศไทย และจังหวัดใกล้ เคี ย ง
รวมถึงชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกซึ่งจากข้ อมูลการศึกษาซึ่งจัดทาโดยบริ ษัททีม
คอนซัลติ ้ง และทีแอลที จากัด ถือว่าเป็ นหนึง่ ในพื ้นที่อตุ สาหกรรมแห่งใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศไทย โดยมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี และเป็ นเส้ นทางหลักสาหรับผู้ใช้ ทางและสาหรับการขนส่งสินค้ าระหว่าง
กรุ งเทพมหานครกับจังหวัดชลบุรี นอกจากนี ้ ผู้ใช้ ทางยังสามารถเดินทางต่อจาก
เส้ นทางของทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็ นนิคม
อุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
รวมถึงเมืองพัทยาซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย
ทางพิเศษบูรพาวิถีเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ รถประเภท 4 ล้ อ 6 – 10 ล้ อ และ มากกว่า
10 ล้ อ ตามปกติช่วงเวลาเร่ งด่วนของทางพิเศษสายนี ้ คือในช่วงเช้ าในทิศทางขา
เข้ าเมืองเวลา 7.00 - 9.00 น.เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ ทางจานวนมากใช้ เส้ นทางดังกล่าวเพื่อ
เข้ ามาทางานในพื ้นที่เขตธุรกิจในกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และในช่วงเย็นใน
ทิศ ทางขาออกเมื องเวลา 17.00 - 19.00 น. เนื่ องจากมี ผ้ ูใช้ ท างจานวนมากใช้
เส้ นทางดังกล่าวเพื่อกลับจากการทางานในกรุงเทพมหานคร ทางพิเศษสายนี ้มีแนว
เส้ นทางดังที่แสดงไว้ ในหน้ าถัดไปนี ้

47

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

48

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ทางพิเศษบูรพาวิถีทยอยเปิ 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
ในจานวนตู้เก็ บค่าผ่านทางทัง้ หมด 148 ตู้ มีต้ ูเก็ บค่าผ่านทางแบบเงินสด 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 ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ รวมถึงถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้ านตะวันออกและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บาง
พลี - สุขสวัสดิ์)
เมื่ อ ทางพิ เศษบูรพาวิถีช่ วงที่ 1 และ ช่ วงที่ 2 เปิ ด ให้ บ ริ การครัง้ 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 2542ถึง
เดือนสิงหาคม2551
เดินทางไม่
เกิน 20
กิโลเมตร
)บาท(

เดินทาง
เกิน 20
กิโลเมตร
บาทต่ อ(
)กิโลเมตร

เดือนกันยายน 2551ถึงเดือน
สิงหาคม2556
เดินทาง
ไม่ เกิน 20
กิโลเมตร
)บาท(

เดินทางเกิน
20กิโลเมตร
บาทต่ อ (
)กิโลเมตร

เดือนกันยายน 2556ถึงเดือน
สิงหาคม2561
เดินทางไม่
เกิน 20
กิโลเมตร
)บาท(

เดินทางเกิน
20กิโลเมตร
บาทต่ อ (
)กิโลเมตร

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

เดินทาง
เกิน 20
กิโลเมตร
บาทต่ อ (
)กิโลเมตร

รถ ย น ต์ 4
ล้ อ

20

1.00

20

1.20

20

1.30

20

1.33

รถยนต์ 6 10ล้ 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 บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวัน
สาหรับรถยนต์แต่ละประเภท
ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวัน บนทางพิเศษบูรพาวิถี )คันต่ อวัน(
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30กันยายน

สาหรับงวดเก้ าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน

2558

2559

2560

2560

2561

131,398

132,692

139,963

139,442

148,762

รถยนต์ 6- 10ล้ 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

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

สาหรับงวดเก้ าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน

ร ว ม ร ถ ย น ต์ ทุ ก
ประเภท

2558

2559

2560

2560

2561

1,916.7

1,849.3

1,945.2

1,432.5

1,481.0

นับตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2557 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ของทางพิเศษบูรพาวิถียงั คงเดิมที่ 360,000 คันต่อวัน สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลกระทบต่อปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางของทาง
พิเศษบูรพาวิถี โปรดพิจารณาหนังสือชี ้ชวน หัวข้ อ "การวิเคราะห์และคาอธิบายของ
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ฝ่ ายจัดการ งบแสดงค่าผ่านทางที่เกิดจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก -การวิเคราะห์คา่ ผ่านทาง”
(2)

การดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนมีสทิ ธิในสัดส่วนร้ อยละ 45 ของ
รายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่จัดเก็ บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดยหาก กทพ. สามารถ
ดาเนิ น การบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่ก าหนดไว้ สาหรับ เส้ น ทางในปั จจุบัน ของทางพิ เศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กองทุนจะได้ รับ
ส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ลดลงเฉพาะส่วนของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ ที่เกินกว่าเป้าหมาย
รายได้ ที่ ก าหนดไว้ ทัง้ นี ้ เพื่ อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ กทพ. โดย กทพ. จะยังเป็ น ผู้
ด าเนิ น งานและบ ารุ งรั ก ษาทางพิ เศษที่ ก องทุน เข้ าลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก และจะยังคง
รับภาระค่าใช้ จ่ายทังหมดรวมทั
้
งรายจ่
้
ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
ครัง้ แรก (ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายบางรายการในการจัดทาประกันภัย) โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมถึง
ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ น้ จากการบ ารุ ง รั ก ษา ขัน้ ตอนการบริ ห ารจัด การการจราจรและความ
ปลอดภัย ดังนัน้ กองทุนจะพึง่ พานโยบายและความสามารถในการดาเนินงานของ กทพ. ใน
การจัดเก็ บรายได้ ที่โอน ซึ่งตามสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ กองทุนมีสิทธิ ในการ
ตรวจสอบการด าเนิ น งานของ กทพ. ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ อย่ า งจ ากั ด โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน หัวข้ อ 6.1.1 "กองทุนเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ที่ยงั
ไม่มีการดาเนินงานที่ สร้ างรายได้ หรื อทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุนเอง
นอกจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน และสิทธิในรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ สิทธิในรายได้ ที่โอนจะเป็ นทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพียงอย่างเดียวที่
กองทุนเข้ าลงทุนครัง้ แรก หลังจากที่สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ มีผล"
(2.1)

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 องชาระค่าผ่านทางในอัตราที่กาหนดตามระยะทางที่เดินทางและประเภทของ
รถ โดยเมื่อผู้ใช้ ทางเข้ าใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถี ผู้ใช้ ทางที่ผ่านตู้เก็บค่าผ่านทางแบบ
เงินสดต้ องหยุดรับบัตรผ่านทาง (IC Card) จากพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึง่ จะมี
การบันทึกข้ อมูลประเภทรถ ชื่อด่าน วันและเวลาที่ผ้ ใู ช้ ทางผ่ านด่านขาเข้ าลงใน
บัตรผ่านทาง (IC Card) หรื อบัตร Easy Pass และนามาคานวณค่าผ่านทางที่ด่าน
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ขาออก นอกจากนี ้กทพ. จะไม่เก็บค่าผ่านทางจากรถยนต์ที่ได้ รับการยกเว้ นตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคม
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ นนั ้ วัน
เริ่ มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 และระยะเวลาทุก 5 ปี
นับจากวันดังกล่าว การคานวณปรับอัตราค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก (ถ้ า มี ) จะคานวณโดยใช้ สูต รการค านวณตามที่ ได้
กาหนดไว้ ในสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ซึ่งจะพิจารณาจากดัชนีราคา
ผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์
สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางเทียบกับปี ที่มีการ
ปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ สุดท้ ายของแต่ละอัตรา (บาทต่อคัน หรื อบาทต่อกิโลเมตร
(แล้ วแต่กรณี)) ทังนี
้ ้ เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกินปี 2561 เมื่อคานวณปรับอัตราค่าผ่าน
ทางแล้ ว กทพ. จะปฏิ บัติ ต ามขัน้ ตอนและกระบวนการภายในตามที่ ระบุไว้ ใน
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 กองทุนมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าชดเชย
หรื อเงินเพิ่มใดๆ จาก กทพ. แต่อย่างใด
ในการปรับอัตราค่าผ่านทาง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตังจะ
้
เป็ นผู้เสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ต่อคณะกรรมการ กทพ. เพื่ อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ หากคณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบ กทพ. จะเสนอเรื่ องไปยังกระทรวง
คมนาคมเพื่ อให้ กระทรวงคมนาคมเป็ นผู้ป ระกาศกาหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่
เพื่อให้ อตั ราค่าผ่านทางใหม่มีผลบังคับใช้ อัตราค่าผ่านทางใหม่จะต้ องประกาศโดย
กระทรวงคมนาคมและประกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษา อย่ า งไรก็ ต าม หาก
กระทรวงคมนาคมไม่ป ระกาศก าหนดอัต ราค่าผ่านทางใหม่ต ามที่ กทพ. เสนอ
อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไป
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตงแต่
ั ้ ปี 2553 กระทรวงคมนาคมมีแนว
ทางการปฏิ บัติในการแก้ ไขปั ญ หาการจราจรติ ดขัดบนทางพิ เศษบูรพาวิถี ทาง
ยกระดับด้ านทิศใต้ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อม
ทางพิ เศษกาญจนาภิ เษก (บางพลี - สุข สวัส ดิ์ ) กับ ทางพิ เศษบูรพาวิถี โดยได้
กาหนดให้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่ านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปี
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ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ด้ ว ยเหตุนี ้ กทพ. จึ งยกเว้ น การจัด เก็ บ ค่าผ่านทาง
สาหรับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็ นระยะเวลาประมาณ 12 วัน ถึง 20 วันในช่วงวันหยุด
ปี ใหม่ และวันสงกรานต์ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ทังนี
้ ้ ที่ผา่ น
มา กทพ. มิได้ ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางในลักษณะเดียวกันสาหรับทางพิเศษ
ฉลองรัช
นอกจากนี ้ กทพ. ได้ เคยยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางในกรณีที่มีเหตุการณ์ พิเศษ
เช่น ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 กทพ. ได้
ยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางสาหรั บทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ น ้าท่วมกรุ งเทพมหานครในปี 2554 และกทพ.ได้ ยกเว้ น
การจัดเก็ บ ค่าผ่านทางสาหรั บ ทางพิ เศษบูรพาวิถีตัง้ แต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560
จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึง่ เป็ นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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
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ผ่านทางอันเนื่องมาจากเหตุการณ์น ้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
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
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ กทพ. จะต้ องขอความยินยอมเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรจากกองทุน ล่ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 15 วัน ท าการ ก่ อ นการปรั บ หรื อ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าผ่านทาง การกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ น
การจัดเก็บค่าผ่านทาง เว้ นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี ้ กทพ. ไม่ต้องขอความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์ อกั 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 ในจานวนไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการ
กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมัติไว้ แล้ วก่อนวันที่ทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้
หรื อการยกเว้ น หรื อกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกที่เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
กทพ. มีมติเห็นชอบและกระทรวงคมนาคมได้ มีประกาศกาหนดแล้ ว
(2.2)

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
เกิน 20 กิโลเมตรตามอัตราค่าผ่านทางสาหรับรถแต่ละประเภทและตามระยะทางที่
เดินทาง
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าผ่านทางในปั จจุบนั สาหรับทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกนัน้ โปรดพิจารณาหัวข้ อ "รายละเอียดของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก - ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
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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 ูเก็ 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 น สัด ส่ว นของรายได้
ค่าผ่านทางของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก (%)

66.6

65.4

63.9

64.2

61.9

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

33.4

34.6

36.1

35.8

38.1

หมายเหตุ:
ตารางนีม้ ิ ได้นาเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดเก็บคูปองค่าผ่านทางเนือ่ งจากค่าผ่านทางทีจ่ ดั เก็บเป็ นคูปองมี จานวนน้อย
ตามสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ กทพ. จะต้ องดาเนินการเพื่ อให้ มีการ
จัดเก็บค่าผ่านทางอย่างถูกต้ องครบถ้ วนตลอดระยะเวลาของสัญญา นอกจากนี ้
กทพ. ยังมีหน้ าที่แจ้ งให้ กองทุนทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30
วันก่อนเริ่ มเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกด้ วย
วิธีการ หรื อระยะเวลาอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการที่ใช้ ในวันที่คสู่ ญ
ั ญาเข้ าทาสัญญา
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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 นเงินสดหรื อคูปองตามประเภทของรถ (แม้ ว่าในปั จจุบัน กทพ.
ไม่ได้ จาหน่ายคูปองสาหรับรถ 4 ล้ อแล้ ว แต่ กทพ. ยังคงรับชาระค่าผ่าน
ทางด้ วยคูปองที่ ได้ เคยจาหน่ายไปสาหรับรถ 4 ล้ อ หรื อรถ 6 – 10 ล้ อ)
พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางต้ องตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ งของเงินสด
หรื อคูปองที่ใช้ ชาระค่าผ่านทาง โดยในการตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ ง
ของคูปองจะทาโดยใช้ แสงอัลตร้ าไวโอเลต หากมีข้อสงสัยว่าเงินสดหรื อ
คูปองดังกล่าวเป็ นของปลอม พนักงานจัดเก็ บค่าผ่านทางจะขอให้ ผ้ ูใช้
ทางเปลี่ยนเงินสดหรื อคูปองที่ใช้ ชาระ แต่หากผู้ใช้ ทางไม่ยอมเปลี่ยนเงิน
สดหรื อคูปองตามที่พนักงานร้ องขอ พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางจะบันทึก
รายละเอี ย ดของรถและปล่อ ยให้ รถเข้ าสู่ท างพิ เศษเพื่ อไม่ให้ กี ด ขวาง
การจราจร ทังนี
้ ้ กทพ. จะเรี ยกเก็บชาระค่าผ่านทางในภายหลัง โดยการ
ออกหนังสือเรี ยกให้ ชาระเงินสาหรับการผ่านทางพิเศษ และหากยังไม่มี
การชาระค่าผ่านทางอีก กทพ. จึงแจ้ งความดาเนินคดีตอ่ ไป
ในขณะที่รถผ่านช่องทาง ระบบในช่องเก็บค่าผ่านทางซึ่งประกอบด้ วย
อุ ป กรณ์ แยกประเภทรถ (Automatic Vehicle Classification : AVC)
อุปกรณ์ ม่านแสง (Optical Barrier : OB) ที่ใช้ ลาแสงในการแยกรถออก
จากกัน อุปกรณ์บนั ทึกภาพรถผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง เป็ นต้ น จะทาการ
บัน ทึก ข้ อ มูล แล้ ว น าไปประมวลผลจ าแนกประเภทของรถที่ เข้ า มาใน
ช่องทาง เพื่อเปรี ยบเทีย บกับ ประเภทรถที่ พนักงานเก็ บค่าผ่านทางกด
บันทึก ถ้ าเกิดความขัดแย้ งกัน ระบบจะแสดงไฟสัญญาณแจ้ งเหตุพร้ อม
เสีย งเตื อ นและอุป กรณ์ บัน ทึก ภาพจะบัน ทึก ภาพรถที่ ผ่า นช่อ งทางใน
ขณะนันไว้
้ โดยภาพที่ได้ จะเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ หรื อติดตามให้
มาชาระค่าผ่านทางให้ ครบถ้ วนต่อไป ข้ อมูลการประมวลผลทังหมดนี
้
้จะ
ถูกส่งจากช่องทางขึ ้นไปเก็บไว้ ที่ระบบในอาคารด่าน ระบบที่ศนู ย์ควบคุม
ทางพิ เศษของแต่ละทางพิ เศษ และระบบตรวจสอบรายได้ ตามลาดับ
กรณี ที่มีผ้ ใู ช้ ทางผ่านช่องทางโดยไม่ชาระค่าผ่านทางพิเศษ (ทัง้ เจตนา
และไม่เจตนา) กทพ. จะออกหนังสือเรี ยกให้ ชาระเงินสาหรับการผ่านทาง
พิ เศษ หากมี ค วามผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากพนั ก งานจั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง
พนัก งานควบคุม การจัด เก็ บ ค่า ผ่านทางจะบัน ทึก เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึน้
ดังกล่าว และส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.3.2 "รายละเอียดของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก - (2) การดาเนินงานของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก - (2.3) ขันตอนการตรวจสอบ
้
การจัดเก็บรายได้ "
นอกจากระบบในช่องเก็ บค่าผ่านทางตามที่ได้ ระบุข้างต้ นซึ่งเป็ นระบบ
หลักแล้ ว กทพ. ยังใช้ ระบบการตรวจสอบสารอง (Backup Inspection
System: BIS) สาหรับการเก็บค่าผ่านทางที่ต้ เู ก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
ระบบการตรวจสอบสารองนี ้จะเปิ ดใช้ งานตลอดเวลาคู่ขนานไปกับระบบ
หลัก โดยจะตรวจนับจานวนรถที่ผ่านเข้ าช่องทางซึ่งหากระบบหลักเกิด
ขัดข้ อง ช่องทางดังกล่าวยังสามารถเปิ ดใช้ งานเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ใช้ ทางได้
ตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดแต่ละตู้มีพนักงานประจาการ 3 กะ ๆ ละ 8
ชั่ว โมง เริ่ ม ตัง้ แต่ เวลาประมาณ 5.30 - 7.00 น. ส าหรั บ กะเช้ 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 หมดที่ได้ รับ และบันทึกการรับชาระเงินประเภทต่าง ๆ อาทิ
จ านวนธนบัต ร เหรี ย ญ หรื อ คู ป องที่ ได้ รั บ ซึ่ ง จะน าไปยื น ยัน กั บ การ
ตรวจสอบในเบื ้องต้ นโดยหัวหน้ าพนักงานเก็บค่าผ่านทาง อีกทังหั
้ วหน้ า
พนักงานเก็บค่าผ่านทางจะทาการค้ นตัวพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางก่อน
และหลังเข้ าออกจากตู้เก็บค่าผ่านทางเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของแต่ละกะ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่มีเงินสด คูปอง หรื ออุปกรณ์ สื่อสารอื่น ๆ ซ่อนอยู่ในตัว
ในวันถัดไปตามเวลาที่กาหนด เงินจากตู้นิรภัยจะถูกรวบรวมเป็ นรายวัน
ภายใต้ การดูแลของเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทนจากธนาคาร หัวหน้ าพนักงาน
เก็บค่าผ่านทาง และพนักงานจากแผนกการเงินของ กทพ. โดยหัวหน้ า
พนักงานเก็บค่าผ่านทางจะจัดให้ มีรายงานสรุ ปจานวนรายได้ คา่ ผ่านทาง
ทังหมดในแต่
้
ละวัน ธนาคารผู้รับฝากเงินจะนาเงินที่จัดเก็บได้ ในแต่ละ
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
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การชาระค่าผ่านทางผ่านระบบ ETCS
กทพ. ใช้ ระบบ ETCS ที่ ชื่ อ ว่ า Easy Pass โดยเป็ นระบบที่ ใ ช้ เฉพาะ
รถยนต์ 4 ล้ อเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม กทพ. มีความตังใจที
้ ่จะขยายการใช้
งานบัตร Easy Pass สาหรับรถประเภทอื่น นอกเหนือจากรถยนต์ 4 ล้ อ
อุปกรณ์ สาหรับการชาระค่าผ่านทางผ่านระบบ ETCS ได้ แก่ On-board
Unit (OBU) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ที่ติดหน้ ารถเพื่อใช้ ในการผ่านตู้เก็ บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติ และบัตร Smart Card ที่ใช้ เพื่อความสะดวกในการเติมเงิน
สารองค่าผ่านทางโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ ออกจากรถ ตู้เก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติสามารถรองรับรถยนต์ได้ สงู สุดประมาณ 1,200 คันต่อชั่วโมง
ในขณะที่ต้ ูเก็ บ ค่าผ่านทางแบบเงินสดสามารถรองรั 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
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ก ลาง (Central System : CS) และข้ อมู ล ยอดเงิ น
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 ก รณ์ อ่ า นสั ญ ญ าณ
(Transceiver / Antenna) จะท าการอ่านข้ อมูลจาก OBU ได้ แก่ ข้ อ มูล
หมายเลข OBU และข้ อมูลการใช้ งานที่ผา่ นมา (ด่านเก็บค่าผ่านทางและ
ช่องทาง วันและเวลาที่ผ่านทาง และยอดเงินคงเหลือ) เป็ นต้ น และจะทา
การประมวลผล สถานะของบัญชี ข้ อมูลด่านเก็บค่าผ่านทางและช่ องทาง
วัน และเวลา ฯลฯ เพื่ อ ค านวณค่ า ผ่ า นทางและหัก ออกจากยอดเงิ น
คงเหลือ และทาการบันทึกข้ อมูล ด่านเก็บค่าผ่านทางและช่องทาง วัน
และเวลา ยอดเงิน คงเหลือ ลงใน OBU พร้ อมแสดงผลค่าผ่านทางและ
ยอดเงินคงเหลือที่ป้ายแสดงราคา หากในบัญ ชี ของผู้ใช้ ทางมียอดเงิ น
คงเหลือเพียงพอ ไม้ กนจะยกขึ
ั้
้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางสามารถเข้ าสู่
ทางพิเศษได้ หากในบัญชีของผู้ใช้ ทางมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ผู้ใช้
ทางจะไม่สามารถเข้ าสู่ทางพิเศษโดยใช้ 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
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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 ตู้เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติจะเปลีย่ นไป
ใช้ ระบบตู้เก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดซึง่ ต้ องอาศัยพนักงานจัดเก็บค่าผ่าน
ทางในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้ ทางโดยจ่ายใบรับค่าผ่านทางให้ รถ
ทุ ก คั น ที่ ผ่ า นช่ อ งทาง ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ระบบ Digital Video
Recorder จะบัน ทึ ก ภาพรถที่ ผ่ า นตู้เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างจานวนรถที่ระบบ Digital Video Recorder บันทึกได้ กับจานวน
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 ทางสามารถเติมเงินได้ โดยสะดวกผ่านทาง (1) ตู้
เอทีเอ็ม (ATMs) ระบบธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต (Internet Banking) และ
ระบบธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ซึ่งดาเนินการโดย
สถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ 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 ผ่ า นร้ านสะดวกซื อ้ บางแห่ ง (3) ที่ ด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง และศูน ย์
ราชการสะดวก ของ กทพ. (4) แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ (Mobile
Application) เช่ น True Money Wallet และ (5) บริ ก าร Easy Top-up
เพื่อการเติมเงินสารองในบัตร Easy Pass โดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต
โดยเงินที่ได้ รับจากการเติมเงินสารองค่าผ่านทางล่วงหน้ าในบัตร Easy
Pass จะถูก น าฝากในบัญ ชี ธนาคารที่ ก าหนด และบริ ห ารจัด การโดย
กทพ. เมื่อผู้ใช้ ทางเข้ าใช้ ทางพิเศษและมีการบันทึกการชาระค่าผ่านทางที่
ศูนย์ คอมพิ วเตอร์ กลาง (Central System : CS) จะมี การรับรู้ รายได้ ค่า

59

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ผ่านทาง และ กทพ.จะดาเนินการโอนเงินรายได้ คา่ ผ่านทางดังกล่าวจาก
บัญชีธนาคารที่กาหนดเข้ าบัญชีบริ หารของ กทพ. ต่อไป
ทล. ได้ น าระบบ ETCS มาใช้ เช่ น เดี ย วกัน ในชื่ อ บัต ร 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
(2.3)

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

1. ขันตอนการรวบรวม
้
ข้ อมูล

2. ขันตอนการ
้
ตรวจสอบ

(ก)

3. ขันตอนการจั
้
ดทา
รายงาน

4. หน่วยงานผู้รับข้ อมูล

ขันตอนการรวบรวมข้
้
อมูล
กองตรวจสอบรายได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก (1) ฝ่ ายจัดเก็บค่าผ่านทางซึง่
เป็ นรายงานประจาวันแสดงข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
คูปองค่าผ่านทาง ข้ อมูลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง
ความผิดปกติตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น จานวนรถที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องชาระค่าผ่าน
ทาง และระยะเวลาที่พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางปฏิบตั ิหน้ าที่ในตู้เก็บค่า
ผ่านทาง (2) ธนาคาร โดยเป็ นข้ อมูลที่จดั ทาโดยระบบคอมพิวเตอร์ ได้ แก่
ใบน าส่ง เงิ น ค่ า ผ่ า นทาง ใบน าส่ ง เงิ น ส ารองค่ า ผ่ า นทาง บัน ทึ ก สรุ ป
รายการนาเงินส่งเข้ าธนาคาร บันทึกสรุปรายการนาส่งเงินสารองค่าผ่าน
ทาง และ (3) ระบบคอมพิวเตอร์ ของการจัดเก็บค่าผ่านทาง ได้ แก่ ข้ อมูล
ปริ มาณการจราจรและรายได้ ข้ อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ ข้ อมูลการเพิ่มเงิน
สารองค่าผ่านทาง และภาพจากระบบ Digital Video Recorder
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ขันตอนการตรวจสอบ
้
กองตรวจสอบรายได้ วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้ วยจานวนเงินที่จดั เก็บ
ได้ ต ามใบน าส่งเงิ น เข้ าธนาคารและข้ อ มูลคูป องที่ นับ ได้ ข องพนักงาน
จั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง และประมวลผลเป็ นรายบุ ค คล โดยโปรแกรม
ตรวจสอบรายได้ จะเปรี ย บเที ย บข้ อมู ล ดั ง กล่ า วกั บ ข้ อมู ล ปริ ม าณ
การจราจรและรายได้ ในระบบคอมพิวเตอร์ ของการจัดเก็บค่าผ่านทาง

(ค)

ขันตอนการจั
้
ดทารายงาน
กองตรวจสอบรายได้ จัดทารายงานรายละเอียดเงินรายได้ ค่าผ่านทางที่
นาส่งขาดเป็ นรายเดือนและข้ อมูลส่วนต่างของรายได้ คา่ ผ่านทางที่จดั เก็บ
ได้ ภายหลังจากตรวจสอบรายได้ ครบทังเดื
้ อนแล้ ว กองตรวจสอบรายได้
จะจัดทารายงานปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางให้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(ง)

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
อยู่ในระบบบริ ห ารจัด การข้ อ มูลของ กทพ. และการบัน ทึ ก ข้ อมูลโดยพนัก งาน
จัดเก็บค่าผ่านทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้ อโกงหรื อทุจริ ต
เมื่อพบว่ามียอดเงินที่นาส่งขาดซึง่ เกิดจากการที่พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางปฏิบตั ิ
หน้ าที่บกพร่อง กทพ. จะหักเงินส่วนที่นาส่งขาดจากเงินเดือนของพนักงานจัดเก็บ
ค่ า 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 าส่ ง ขาดนัน้ เกิ ด จากการที่ พ นัก งานจัด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางมี
พฤติ ก รรมทุจ ริ ต หรื อ ฉ้ อ โกง กทพ. จะด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ดาเนินการทางวินยั ตามระเบียบภายในของ กทพ.
(2.4)

การเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล
ปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางสาหรับทางพิเศษฉลองรัชค่อนข้ างคงที่
ตลอดปี ยกเว้ นเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนที่มีปริ มาณการจราจรและรายได้
ค่าผ่านทางลดลง โดยในเดือนเมษายนเป็ นช่วงที่มีปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่า
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ผ่านทางต่าที่สดุ เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็ นวันปี ใหม่ไทยและเป็ น
วันหยุดยาว และผู้คนจานวนมากเดินทางออกนอกกรุ งเทพมหานคร และการลดลง
ของปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทางในเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นผลมาจากการ
ที่เดือนดังกล่าวเป็ 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 ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
(3)

การบารุ งรักษาทางและโครงสร้ างทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. มี ก ารด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น (Preventive Maintenance) และการ
บารุ งรัก ษาเชิ งแก้ ไข (Corrective Maintenance) สาหรั บทางพิ เศษที่ก องทุนเข้ าลงทุน ใน
รายได้ ครัง้ แรก และโครงสร้ างทางพิเศษเพื่อให้ ทางพิเศษมีความคุ้มค่า สะดวก และเพื่อให้
ผู้ใช้ ทางมีความปลอดภัยในการใช้ บริ การทางพิเศษ โดยทัว่ ไป การบารุ งรักษาทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเชิงป้องกันนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อยืดอายุการใช้ งานของ
โครงสร้ างและอุป กรณ์ ของทางพิ เศษที่ กองทุนเข้ าลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรก ในขณะที่ ก าร
บารุ งรักษาเชิงแก้ ไขมักจะมีวตั ถุประสงค์เพื่ อแก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึ ้นบนโครงสร้ างและ
อุปกรณ์ ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยทั่วไป 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) ระบบไฟฟ้าและ (4) อาคาร (เช่นอาคารที่
อยูบ่ ริ เวณด่านเก็บค่าผ่านทาง)
กทพ. มีการดาเนินการด้ านบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตาม
รอบระยะเวลาเป็ น รายเดื อน โดยมัก จะท าการบ ารุ งรั กษาทางพิ เศษในช่วงเวลาระหว่าง
22.00 น. จนถึง 4.00 น. เพื่อให้ มีผลกระทบต่อความคล่องตัวของปริ มาณการจราจรน้ อย
ที่สดุ ในระหว่างการบารุ งรักษาทางพิเศษและโครงสร้ างทางพิเศษ กทพ. จะจัดให้ มีช่องทาง
เดินรถอย่างน้ อย 1 ช่องเปิ ดให้ บริ การเพื่อรองรับการจราจร จึงยังไม่เคยมีทางพิเศษที่กองทุน
เข้ าลงทุ น ในรายได้ ครั ง้ แรกสายทางใดที่ ปิ ดการด าเนิ น การทัง้ หมดเนื่ อ งจากการงาน
บารุ งรักษานับตังแต่
้ การเปิ ดให้ บริ การทางพิเศษที่ กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละ
สายทาง
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กทพ. จะดาเนินงานด้ านการบารุ งรักษาโครงสร้ างและอุปกรณ์ ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตามแผนที่ระบุในงบประมาณประจาปี โดยงบประมาณสาหรับการ
บารุ งรักษาทางและโครงสร้ างทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับ ปี บญ
ั ชี
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
ความเชี่ ยวชาญ โดยขึ ้นอยู่กับความรุ นแรงของความเสียหายที่เกิ ดขึน้ ความซับซ้ อนหรื อ
ขอบเขตของงานบารุงรักษา ตัวอย่างงานบารุงรักษาที่มีการว่าจ้ างผู้ให้ บริ การภายนอกได้ แก่
งานปูผิวถนนใหม่ การปรับ ปรุ งไฟจราจรและป้ ายจราจร และการติ ด ตัง้ ก าแพงกัน เสีย ง
ผู้ให้ บริ การภายนอกเหล่านี ้ได้ รับคัดเลือกจากกระบวนการตามกฎหมายและระเบียบพัสดุว่า
ด้ วยการจัดซื อ้ จัดจ้ างภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ องโดยมี ก ระทรวงการคลังและสานักงานตรวจเงิ น
แผ่น ดิน กากับ ดูแลให้ เกิ ดความโปร่ งใส และมี สานักงานอัยการสูงสุดเป็ นผู้ให้ คาปรึ ก ษา
เกี่ยวกับสัญ ญาจ้ างต่าง ๆ โดยผู้ให้ บริ การเหล่านี ้ต้ องตกลงตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ 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 จุดทางขึ ้น
และทางลงบางจุด รวมทัง้ การปรั บ ปรุ งผิ ว จราจรสาหรั บ ทางแยกต่ างระดับ รามอิ น ทรา
(วัช รพล - มี น บุรี) สาหรั บ ทางพิ เศษฉลองรัช และ (2) การซ่อมโครงสร้ างทางพิ เศษ และ
การปรับปรุงระบบระบายน ้าของทางพิเศษบูรพาวิถี
(4)

ขัน้ ตอนการบริ หารจัดการการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. มีแผนการดาเนินงานเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการการจราจรและความปลอดภัย ซึ่ง
กาหนดขันตอนต่
้
าง ๆ สาหรับบุคลากรของ กทพ. ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุ (ทังที
้ ่ร้ายแรงหรื อไม่
ร้ ายแรง) เพลิงไหม้ ภัยพิบตั ิ วินาศกรรม และ/หรื อการชุมนุมประท้ วง นอกจากนี ้ พนักงาน
ของ กทพ. ที่เกี่ยวข้ องจะต้ องฝึ กซ้ อมเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ ้นเหล่านี ้
ด้ วย
โดยปกติ แ ล้ ว กทพ. บริ ห ารจัด การการจราจรและความปลอดภัย บนถนนโดยใช้ กลไก
ดังต่อไปนี ้ ซึง่ ในส่วนของการปฏิบตั ิงานนัน้ จะมีการดาเนินการตลอด 24 ชัว่ โมง
(4.1)

ศูนย์ ควบคุม
กทพ. มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
แรกแต่ละสายทาง ได้ แก่ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัชซึ่งตังอยู
้ ่บนถนนประดิษฐ์
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มนูธรรม และศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถีซงึ่ ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร
ที่ 4 เมื่อมีเหตุจาเป็ น เจ้ าหน้ าที่ของ กทพ.ที่ประจาอยู่ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษของ
กทพ. จะทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ ทาง
และหน่วยกู้ภยั ฉุกเฉินและตารวจจราจร
(4.2)

กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดและกล้ องตรวจจับความเร็ว
มีการติดตัง้ กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้
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

(4.3)

การจัดการจราจรและการกู้ภยั
กทพ. มี รถที่ ใช้ ในการจัดการจราจรและการกู้ภัยสาหรับทางพิ เศษที่ กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยทัว่ ไปรถที่ใช้ ในการจัดการจราจรและการกู้ภยั เหล่านี ้
มักจะประจาอยู่ที่อาคารด่านและจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครัง้ ในช่วงเวลาเร่ งด่วน
โดยเจ้ าหน้ าที่ ค วบคุ ม การจราจรของ กทพ. จะเป็ นผู้ห ยุ ด หรื อ บริ ห ารจั ด การ
การจราจรตามความเหมาะสม

(4.4)

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

(4.5)

ป้ ายปรับเปลี่ยนข้ อความ (Variable Message Sign หรื อ VMS)
กทพ. ได้ ติดตัง้ ป้ายปรับเปลี่ยนข้ อความตลอดแนวสายทางพิ เศษบนทางพิ เศษ
ฉลองรัช เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์
สาคัญต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางเปลี่ยนไปใช้ เส้ นทางอื่นในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่น
นอกจากนี ้ ยังมีการติดตังป้
้ ายสัญญาณจราจร (Matrix Sign) เพื่อเตือนผู้ใช้ ทางให้
ขับรถด้ วยความระมัดระวังและเพื่อแจ้ งทิศทางการจราจร

(4.6)

ป้ ายจราจรอัจฉริยะ
กทพ. ติดตัง้ ป้ายจราจรอัจฉริ ยะบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่ อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ ทาง
เกี่ ย วกับ ประมาณการเวลาที่ จ ะถึ งจุด หมายปลายทาง และระบบแสดงสภาพ
การจราจรแบบเส้ น สีเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ ท างทราบถึงระดับ ความหนาแน่น ของปริ ม าณ
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การจราจร โดยสีเขียวหมายถึงการจราจรเบาบาง สีส้มหมายถึงปริ มาณการจราจร
ปานกลาง และสีแดงหมายถึงปริ มาณการจราจรหนาแน่น
(4.7)

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

เมื่อมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก กทพ. จะ
ดาเนินการในทันทีเพื่อตอบสนองต่ออุบัติเหตุดังกล่าว โดย กทพ. จะพยายามดาเนินการ
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุภายใน 10 นาทีนบั แต่ได้ รับรายงานอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษ
ฉลองรัช และภายใน 20 นาทีนบั แต่ได้ รับรายงานอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษบูรพาวิถี นอกจากนี ้
กทพ. ยังได้ กาหนดให้ มี ตัวชี ว้ ัด ผลการปฏิ บัติ งานซึ่งกาหนดให้ กทพ. จะต้ อ งใช้ เวลาใน
การเคลือ่ นย้ ายรถที่เกิดอุบตั ิเหตุออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อมิให้ มีการขีดขวางการจราจรบนทาง
พิเศษของ กทพ. ให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาโดยเฉลีย่ ไม่เกิน 21 นาทีนบั จากได้ รับรายงาน
ว่าเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อมิให้ การจราจรหยุดชะงัก ทัง้ นี ้ ไม่รวมกรณี ที่เกิ ดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น
อุบัติ เหตุที่ มี ผ้ ูเสีย ชี วิต หรื อกรณี ที่ เกิ ด อัค คี ภัย ซึ่ง กทพ. ต้ องมี ก ารประสานงานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นก่อนที่จะเคลือ่ นย้ ายรถออกจากจุดเกิดเหตุได้
นับตังแต่
้ การเปิ ดให้ บริ การทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแต่ละสายทาง ยังไม่
เคยมีทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสายทางใดที่ปิดการดาเนินการทังหมด
้
เนื่องจากความเสียหายจากอุบตั ิเหตุ นา้ ท่วม หรื อการนัดหยุดงาน เหตุการณ์ น ้าท่วมในปี
2554 ในกรุ งเทพมหานครส่งผลให้ เกิดปั ญหาการจราจรหยุดชะงักบางส่วน ทังนี
้ ้ เนื่องจากมี
น ้าท่วมบริ เวณถนนและพื ้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางใกล้ กบั จุดทางเข้ าและทางออกบางจุด โดย
ในระหว่างที่มีเหตุการณ์น ้าท่วมในกรุงเทพมหานครในปี 2554 ดังกล่าว กทพ. ได้ สารวจด่าน
เก็บค่าผ่านทางซึง่ มีความเสี่ยงที่จะถูกน ้าท่วม และก่อสร้ างกาแพงป้องกันน ้าท่วมและเครื่ อง
สูบน ้าบริ เวณเครื่ องผลิตไฟฟ้าสารองเพื่อป้องกันมิให้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จัดเก็บค่า
ผ่านทางถูกน ้าท่วม
(5)

การได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ที่ดินซึ่งเป็ 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
เกี่ยวกับโครงการในอนาคตของ กทพ. โปรดพิจารณาหนังสือชี ้ชวน หัวข้ อ 3.3.5 "โครงการใน
อนาคต" สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้ มาซึ่ง
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กรรมสิทธิ์ในที่ดินของ กทพ. สาหรับทางพิเศษของ กทพ. โปรดพิจารณาหนังสือชี ้ชวนหัวข้ อ
3.4 “สรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการของ กทพ. ใน
ประเทศไทย” นอกจากนี ้ โปรดพิจารณาหนังสือชีช้ วน หัวข้ อ 6.2.4 “ความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกอาจจากัดการ
เติบโตของปริ มาณการจราจร"
(6)

การประกันภัยสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ กทพ. จะต้ องยินยอมให้ กองทุนดาเนินการจัดให้ มี
การประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับของกองทุน และ กทพ. จะต้ องให้ ความ
ช่วยเหลือกองทุนตามสมควรในการดาเนินการดังกล่าวตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิตามที่
กองทุนร้ องขอ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน โดยในการจัดหาประกันภัยนัน้ กองทุน จะเป็ 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
หยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกองทุนเป็ น ผู้เอาประกัน ภัย และผู้รับ
ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยของ กทพ. โปรดพิจารณาหนังสือชีช้ วน หัวข้ อ
3.3.6 "การประกันภัย"

(7)

สิ่งแวดล้ อม
กทพ. ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับใบอนุญาตใดในการดาเนินการสาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค รัง้ แรก อย่างไรก็ ต าม กทพ. อยู่ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมายและข้ อ บังคับ ด้ า น
สิ่งแวดล้ อมหลายประการ ได้ แก่ หลักเกณฑ์ ในการจัด ทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมสาหรับโครงการทางพิเศษสายใหม่ นอกจากนี ้ กทพ. ยังต้ องปฏิบตั ิตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติเกี่ ยวกับ (1) มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่ว ไป (2) มาตรฐานระดับ เสี ย ง และ (3) มาตรฐานความสั่น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบต่อ อาคาร รวมทัง้ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรั ฐ วิสาหกิ จ สัม พัน ธ์ ในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน นอกจากนี ้ กทพ. เชื่อ
ว่า กทพ. ได้ ป ฏิ บัติ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดซึ่งใช้ บังคั บ ก่อนการ
ก่อสร้ างทางพิ เศษของแต่ละสายทาง และกฎระเบียบสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมดที่ใช้
บังคับกับ กทพ. ในปั จจุบนั โปรดพิจารณาหนังสือชี ้ชวนหัวข้ อ 3.4 “สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการของ กทพ. ในประเทศไทย”
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กทพ. ได้ รั บ ใบรั บ รอง ISO 14001:1996 ครั ง้ แรกส าหรั บ ทางพิ เศษฉลองรั ช เมื่ อ วัน ที่
8 มี น าคม 2543 มาตรฐานระบบ ISO 14001 ระบุ ข้ อก าหนดส าหรั บ บริ ห ารจั ด การ
สิง่ แวดล้ อมซึ่งองค์กรสามารถใช้ เพื่อปรับปรุ งผลการดาเนินงานทางด้ านสิง่ แวดล้ อม ปั จจุบนั
กทพ. ได้ รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 14001:2015 สาหรับทางพิเศษฉลองรัชและ
ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยการรับรองดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2560 จนถึง
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2563
(8)

ทางเลือกในการเดินทาง
การเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ นอกจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกแล้ ว
ผู้ใช้ ท างยังมี ท างเลือ กอื่ น ในการเดิ น ทาง เช่ น ทางที่ มี ก ารจัด เก็ บ ค่า ผ่า นทางอื่ น ๆ หรื อ
การเดินทางรู ปแบบอื่น เนื่องจากพื ้นที่ในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลมีความหนาแน่น
ถนนเส้ นใหม่ หรื อถนนที่อาจเป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ใู ช้ ทางอาจดึงปริ มาณการจราจรจากทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครั ง้ แรก นอกจากนี ้ ผู้ใช้ ทางยังอาจเลือกที่จะใช้ ทางที่ไม่มี
การจัดเก็บค่าผ่านทางแทนที่จะใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ 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 ้ การที่ มี ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่ ม มากขึน้ เช่ น ระบบรถไฟฟ้า บี ที เอส ระบบ
รถไฟฟ้าใต้ ดิน ตลอดจนระบบรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน และเส้ นทางรถประจาทางใน
เมืองยังทาให้ ผ้ โู ดยสารมีทางเลือกในการเดินทาง และทาให้ ลดการใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ า
ลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกได้ อย่างไรก็ตาม กทพ. เชื่อว่าวิธีการเดินทางที่เป็ นทางเลือกนันจะไม่
้
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครั ง้ แรกเนื่ อ งจากมี ก ลุ่ม เป้ า หมายผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ แ ตกต่า งกัน เช่ น ผู้ใช้ ท างมี อิ สระในการ
ตัดสินใจว่าจะใช้ เส้ นทางใดเพื่อเดินทางไปถึงจุด หมายเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเดินทางในแต่
ละรูปแบบ

2.4

ราคาและวิธีการกาหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก และส่วน
ต่างระหว่างราคาของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกและราคาประเมินมูลค่า
ราคาซือ้ ขายของทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกจะไม่สูงกว่า ผลรวมของ
จานวนเงินทุนเริ่ มแรกของกองทุนและจานวนเงินที่กองทุนจะได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนจากการเสนอขายส่วนเพิ่ มทุน หลังหักค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ราคา
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สุดท้ ายจะเป็ นราคาที่กองทุนและ กทพ. จะตกลงกัน (ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายสูงสุดนี ้ต่ากว่าราคาประเมิน
ต่าสุดประมาณร้ อยละ 7.5) และสภาวะของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว
2.5

การประเมินค่าทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนลงทุน ครั ง้ แรกและความเห็นของบริ ษั ท
จัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
2.5.1

ปริมาณ
การจราจร

สรุปวิธีการและสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ใช้ ในการ
จัดทาประมาณการปริ มาณการจราจรและประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทาง
ในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

 ประมาณการโดยประยุกต์ใช้ แบบจาลองของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) ซึง่ เป็ นแบบจาลองที่คานึงถึง (1) ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจมหภาคและสังคม เช่น ภูมิศาสตร์
ประชากร จานวนการจ้ างงาน รายได้ ต่อครัวเรื อน และจานวนนักเรี ยน เป็ นต้ น (2) แผนการ
พัฒนาด้ านคมนาคมรวมถึงแผนการเปิ ดให้ บริ การ และ (3) ความสามารถในการรองรับปริ มาณ
การจราจรของทางเชื่ อมและทางเลือ กในการเดิน ทางอื่น ๆ ทัง้ การพัฒ นาถนน ทางที่ มีก าร
จัด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทาง และ การขนส่งสาธารณะต่ า งๆ รวมถึ งค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของ
ทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ
 มีการปรับแบบจาลองเพื่อให้ ฐานของการประมาณการปริ มาณการจราจรสอดคล้ องกับข้ อมูล
ปริ มาณการจราจรในปั จจุบนั
 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี
เท่ากับ 350,000 และ 360,000 คันต่อวัน ตามลาดับซึง่ คานวณจาก
ก. พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั
รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วน
ปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อ
ปริ มาณการจราจรทังวั
้ น เป็ นต้ น และ
ข. ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีซึ่งอ้ างอิงตามมาตรฐานคู่มือ
ความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจร
ที่ ส ามารถวิ่ งผ่ า นช่ อ งจราจรต่ อ ชั่ว โมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่ อ
ชัว่ โมงต่อช่องจราจร
โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
เมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจร
ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตาม
ทฤษฎี เท่ า กับ หรื อ มากกว่า 1.0 ทัง้ นี ้ ในการค านวณความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณ
การจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งาน
และสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จจุบัน และยังขึ ้นอยู่กับปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการ
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จัดการจราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคตตาม
การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ
อัตราค่ า
ผ่ านทาง

 อ้ างอิงสมมติฐานในการปรับอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
–

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

–

อ้ า งอิ ง อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ร าคาผู้บ ริ โภคส าหรั บ กรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิ ชย์สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณา
ปรับอัตราค่าผ่านทางเทียบกับปี ที่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ สุดท้ ายของแต่ละอัตรา
(บาทต่อคัน หรื อบาทต่อกิโลเมตร (แล้ วแต่กรณี )) ทังนี
้ ้เป็ นดัชนีย้อนหลังไม่เกินปี 2561
โดยสมมติฐานอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ใช้ ในการประมาณการอัตราค่าผ่านทางอ้ างอิงจากค่าเฉลีย่ ของประมาณการ
จากสถาบันอิสระต่างๆ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

–

จานวนวันที่
มีการ
จัดเก็บค่ า

ปี

สมมติฐานอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภคต่ อปี สาหรับ
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑลในเดือน
มีนาคม

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

หากจานวนค่าผ่านทางที่ได้ จากการคานวณโดยอ้ างอิงจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพิ่มขึ ้นเกินกว่าหรื อเท่ากับกึ่ง
หนึง่ ของช่วง 5 บาท (2.5 บาท) จะปรับขึ ้นเป็ นจานวนเต็มช่วงละ 5 บาท หากน้ อยกว่าให้
ปั ดเศษที่ไม่ถึง 2.5 บาทนันทิ
้ ้ง

 สมมติฐานให้ ทางพิเศษฉลองรัชมีจานวนวันที่มกี ารจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 365 วันต่อปี
(โดยมีสมมติฐานไม่มวี นั ที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง)
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ผ่ านทางต่ อ
ปี

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

 สมมติฐานให้ ทางพิเศษบูรพาวิถีมีจานวนวันที่มกี ารจัดเก็บค่าผ่านทางเท่ากับ 350 วันต่อปี
(โดยมีสมมติฐานวันทีม่ ีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางจานวน 15 วันต่อปี ซึง่ อ้ างอิงมาจาก
จานวนวันที่มีการยกเว้ นการจัดเก็บค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ของปี 2560)

2.5.2

การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
ราคาประเมินมูลค่าของสิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่
กองทุน เข้ า ลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกแยกตามผู้ป ระเมิ น ราคาอิ สระและตามทางพิ เศษมี
รายละเอียดได้ ดงั นี ้

หน่วย: บาท
มูลค่ าของสิทธิในรายได้ ท่ โี อนที่เกิดขึน้ จากเส้ นทาง
ในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก

AATL

15 Biz

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 นสดและคิ ดเป็ นมูลค่าปั จจุบัน ด้ วยอัตราคิด ลดที่สะท้ อนถึงอัต ราผลตอบแทนสาหรั 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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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 อนถึงอัตราผลตอบแทนสาหรับความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องตามโครงสร้ างกระแสเงินสดของกองทุน
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2591 โดยกาหนดให้ วนั แรกที่กองทุน
ระยะเวลาประมาณ ช่วงเวลาตังแต่
การกระแสเงินสด ได้ รับรายได้ ที่โอนคือวันที่ 1 ตุลาคม 2561
1. ปริ มาณการจราจรและรายได้ ค่าผ่านทาง 1. ข้ อมูลประมาณการปริ ม าณการจราจร
ของทรัพ ย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่
และประมาณการรายได้ ค่ า ผ่ า นทาง
กองทุ น ลงทุน ครั ง้ แรกในปี ง บประมาณ
สาหรั บ ปี ง บประมาณ 2562 ถึ ง 2591
2555 ถึง 2560
ของทางพิ เ ศษที่ ก องทุ น เข้ าลงทุ น ใน
รา ย ได้ ค รั ้ง แ รก แ ต่ ล ะ ส า ย ท า งซึ่ 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
ข้ อมูลหลักที่
รวมถึ ง ข้ อ มูลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ร่ า ง
3. ข้ อมูลปริ มาณการจราจรและรายได้ ใน
ผู้ประเมินราคาอิสระ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ใช้ ในการศึกษาเพื่อ
อดีตที่ได้ รับจาก กทพ.
ทาการประเมิน
3. ข้ อ มูล ประมาณการปริ ม าณการจราจร
มูลค่ า
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 เศษบู ร พาวิ ถี หลัง จากหัก ด้ วยอัต ราภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม โดยมี ส มมติ ฐ านอัต รา
ภาษี มูลค่าเพิ่มเท่ากับร้ อยละ 10 ตลอดระยะเวลาประมาณการกระแสเงินสด ทังนี
้ ้ ประมาณ
การค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้ ดังกล่าว อ้ างอิงจากประมาณการที่จัดทาโดยโชติจินดา คอนซัล
แตนท์ ซึง่ เท่ากับเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ จึงไม่มีการ
ปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ตลอดระยะเวลาประมาณการกระแสเงินสด
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ประมาณการค่ าผ่ าน
ทางที่จัดเก็บได้ จาก
ทางพิเศษฉลองรัช
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AATL
15 Biz
อ้ างอิงจาก โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 2.5.1 โดยมีสมมติฐานสาคัญ
ดังนี ้
- 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 2.5.1 โดยมีสมมติฐานสาคัญ
ทางที่จัดเก็บได้ จาก ดังนี ้
ทางพิเศษบูรพาวิถี
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 ้
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี
ปี
(Compounded annual growth rate: CAGR)
2562 - 2567
ร้ อยละ 2.25
2567 – 2572
ร้ อยละ 2.77
2572 – 2577
ร้ อยละ 2.73
2577 – 2582
ร้ อยละ 2.49
2582 – 2587
ร้ อยละ 2.53
2587 - 2591
ร้ อยละ 0.25
ใช้ อตั ราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.00
ใช้ อตั ราคิดลดเท่ากับร้ อยละ 7.50
–

อัตราคิดลด
(Discount rate)
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AATL
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

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย



15 Biz
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 ของหนังสือชี ้ชวน และภาคผนวก 2 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้
ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกจัดทาโดย บริ ษัท 15 ที่ปรึ กษา
ธุรกิจ จากัด ของหนังสือชี ้ชวน
2.5.4

ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรายงานการ
ประเมินมูลค่า รวมทังข้
้ อมูลและสมมติฐานจากการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ประเมินราคา
อิสระทัง้ สองราย ได้ แก่ AATL และ 15 Biz ซึ่งเป็ น ผู้เชี่ ยวชาญและมี ป ระสบการณ์ ในการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ แล้ ว บริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการ
ประเมินมูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายมี
้
ความเหมาะสม เนื่องจากจัดทาขึ ้นด้ วย
วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
ซึง่ ได้ แก่สิทธิในรายได้ ที่โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายได้ ค รั ง้ แรก ตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ในรายได้ เป็ น ระยะเวลา 30 ปี และ
สมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ อัต ราคิ ด ลดมี ค วามสมเหตุสมผลและสอดคล้ อ งกับ สภาวะตลาดใน
ปั จจุบนั
การประมาณการรายได้ ที่โอนของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองราย
้
อ้ างอิงจากประมาณการ
ปริ มาณการจราจรและประมาณการค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร คือ โชติจินดา
คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาอิสระและมีประสบการณ์ ในการให้ คาปรึ กษาสาหรับกิจการ
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โครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเฉพาะกิจการทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง กิจการขนส่งแบบรางและ
กิจการขนส่งมวลชน ในการศึกษาประมาณการปริ มารณปริ มาณการจราจรและประมาณการ
ค่าผ่านทางดังกล่าวของผู้ประเมินปริ มาณการจราจรนันได้
้ อ้างอิงถึงสมมติฐานอัตราค่าผ่าน
ทางตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่งจะพิจารณาจากดัชนีราคา
ผู้บริ โภคสาหรับกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจรได้ ศึกษา
ปริ มาณการจราจรในอดีตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก และทาการ
ประมาณการปริ มาณการจราจรและค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกตลอดระยะเวลาที่กองทุนจะได้ รับส่วนแบ่งรายได้
โดยประมาณการดังกล่าวเป็ นไปตามแบบจาลองของการเดินทางของประชากรในเขตพื ้นที่
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และพื ้นที่ที่ทาการศึกษา ซึ่งได้ คานึงถึงข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูล
ปริ มาณการจราจรในอดีต การเติบโตของปริ มาณการจราจรและอัตราค่าผ่านทางในอดีต
พฤติกรรมผู้ใช้ ทางในอดีต ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรของทางพิเศษที่
กองทุนเข้ าลงทุน ในรายได้ ค รัง้ แรก ประมาณการปั จจั ยเศรษฐกิ จ มหภาคและภูมิ ศาสตร์
ประชากร การพัฒ นาและแผนการเปิ ดให้ บริ การและความสามารถในการรองรับปริ มาณ
การจราจรของทางเชื่อมและทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ เป็ นต้ น
ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายประเมิ
้
นมูลค่าของรายได้ ที่โอนด้ วยวิธีคิดประเมินมูลค่าจาก
รายได้ (Income approach) และคิ ดลดมูลค่าของกระแสเงิ นสด (Discounted cash flow
method) โดยนาประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในแต่ละปี ตามสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้ เป็ นระยะเวลา 30 ปี (ซึ่งคานวณจากส่วนแบ่งร้ อยละ 45 ของประมาณการค่า
ผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
ของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร มาหักด้ วยจานวนเงินเสมือนอัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ร้อยละ
10 ตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยไม่มีการหักค่าใช้ จ่าย
ดาเนินงานหรื อค่าใช้ จ่ายลงทุนใดๆ) มาคิดลดด้ วยอัตราคิด ลดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจัดการ
และที่ป รึ ก ษาทางการเงิ น เห็ นว่าวิธีการดังกล่าวเป็ นวิธีการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับ
ลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกที่มีกระแสเงินสดเป็ น
รายได้ ที่โอนในอนาคต เนื่องจากได้ คานึงถึงการเติบโตของรายได้ ที่ โอนและการมีกระแสเงิน
สดเป็ นระยะเวลาจากัดตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ทาให้ สามารถ
สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของสิทธิในรายได้ ที่โอนได้
ผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายก
้
าหนดอัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.00 ถึง 7.50 ซึ่งเป็ นอัตราที่
สอดคล้ องกับสภาวะตลาดในปั จจุบนั รวมไปถึงคานึงถึงค่าความเสีย่ งของ กทพ. และรายได้
ที่ โอน เมื่ อ เที ย บเคี ย งกับ กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐานและบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พ ย์ ทัง้ ในและต่างประเทศที่ป ระกอบกิ จ การประเภทเดี ยวกันหรื อใกล้ เคีย งกัน ณ
ปั จจุบนั
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จากการตรวจสอบสมมติ ฐานของผู้ป ระเมิ น ราคาอิ สระทั ง้ สองรายในการประเมิ น มูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษา
ทางการเงินไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวของบริ ษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่
บนพื ้นฐานของปั จจัยสภาพแวดล้ อมการดาเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั หากมี
การเปลีย่ นแปลงใดๆ ในอนาคต รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ. ซึ่ง
อาจมิ ได้ เป็ นไปตามที่ ค าดการณ์ ไว้ ผลประกอบการที่ เกิ ด ขึ น้ จริ ง อาจจะแตกต่ า งจาก
สมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ ความเห็นของบริ ษัทจัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินมี
การเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคต
2.6

การบริหารจัดการและใช้ ทรัพย์ สินของกองทุนและการประกันรายได้
เนื่องจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกได้ แก่การลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่
โอนที่เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ซึง่ กทพ. จะเป็ น
ผู้ทาหน้ าที่บริ หารจัดการตามธุรกิจปกติ (Day-to-Day Management) ตามที่กฎหมายกาหนด และตาม
ข้ อตกลงในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ทาให้ กองทุนไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องมอบหมายให้
ผู้ประกอบการบุคคลที่สามรายอื่น ๆ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
ลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ หลังจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้
แรกแล้ ว กองทุนต้ องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
เอง โดย กทพ. ไม่มีการประกันผลการดาเนินงาน ตลอดจนรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กทพ. จะบริ หารจัดการและดาเนินการให้ บริ การ รวมทังจั
้ ดเก็บและ
ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดาเนินการบารุงรักษาทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิง่ ก่อสร้ างถาวร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อใช้ ประโยชน์ ในทางพิเศษและระบบทางพิเศษในทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายได้ ครัง้ แรกตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานของ กทพ. นอกจากนีก้ องทุนอาจมีหนังสือแจ้ ง
กทพ. เพื่อแสดงความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะให้ กทพ. ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและ
การบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หากกองทุนเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นหรื อ
สมควร
นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมอันเข้ าลักษณะเป็ นทรัพย์สนิ ภายใต้
ข้ อ (ก) หรื อ (ข) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” กองทุนจะต้ องเข้ าทาสัญญากับ
ผู้ป ระกอบการบุคคลที่สามเพื่อให้ เช่า หรื อให้ ผ้ ูป ระกอบการบุคคลที่สามดาเนินการบริ ห ารจัดการ
ทรัพย์สินดังกล่าว หรื อเพื่อมอบหมายให้ บคุ คลดังกล่าวดาเนินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดตามประกาศ ทน. 1/2554 ห้ ามมิให้ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประกอบกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเอง ในกรณี ดังกล่าว บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 2.7 “การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในอนาคต”
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การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานในอนาคต
หากในอนาคตกองทุนจะเข้ าทา แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการ
จัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐาน และเป็ นการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา
แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว กองทุนจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ น
การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาใดที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อยกว่าร้ อยละ
30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว หรื อตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน โปรดพิจารณา
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 8 "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
ทัง้ นี ้ การคานวณมูลค่าของสัญ ญาดังกล่าวข้ างต้ น ให้ พิจารณาจากมูลค่าของสัญ ญาทุกรายการ
ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน

2.8

ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสาคัญ ของสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ แ ละเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
กองทุนได้ เข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ เพื่อเข้ าลงทุนในสิทธิ ในรายได้ ที่โอนซึ่งเป็ นรายได้ ที่
เกิดขึ ้นจากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกซึ่ง กทพ. เป็ นผู้ดาเนินการ
ดังที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 2.8 นี ้และเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การลงทุนในสิทธิในรายได้ ที่โอนดังกล่าวสาเร็ จ
ลุล่วง โดยข้ อมูลในหัวข้ อ 2.8 นี ้ เป็ นเพียงสรุ ปข้ อกาหนดหลักของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ที่
จัดทาตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่กองทุน ได้ เข้ าทากับ กทพ. และมีรายละเอียดเฉพาะส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญเท่านัน้ ซึ่งไม่ใช่รายละเอียดทังหมดของข้
้
อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนและรับโอน
สิทธิ ในรายได้ แต่อย่างใด ทัง้ นี ้สัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุ ป
ข้ อกาหนดหลักนี ้ แต่จะไม่แตกต่างในสาระสาคัญ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาสาระหรื อข้ อกาหนด
ของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่มีสาระสาคัญภายหลังจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนสาเร็ จนัน้ ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหน่วย โดยสรุ ปสาระสาคัญ ของสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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คู่สัญญา
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1. กทพ.: (ในฐานะผู้โอน)
2. กองทุน (ในฐานะผู้รับโอน)

คานิยาม
ที่สาคัญ
)เฉพาะที่อ้าง
ถึงในส่ วนสรุ ป
สาระสาคัญ
ของสัญญา
โอนและรับ
โอนสิทธิใน
รายได้ นี(้

1. ค่าผ่:านทางของโครงการฯ หมายถึง ค่าผ่านทาง (ซึ่งรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มใน
อัตราตามที่ กฎหมายกาหนด) ทัง้ หมดสาหรั บการใช้ 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 ค่าผ่านทางซึ่งจัดเก็ บจากผู้ใช้ ทางพิเศษที่ใช้
ประโยชน์ของโครงการฯ ให้ ถือเป็ นรายได้ ของโครงการฯ
2. โครงการฯ หมายถึง ทางพิ เศษฉลองรั ช (ทางพิ เศษสายรามอิน ทรา-อาจ
ณรงค์ และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร)
ระยะทางประมาณ 28.2 กิโลเมตร และทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสาย
บางนา-ชลบุรี) ระยะทางประมาณ 55.0 กิ โลเมตร 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 รับ จาก กทพ. ในแต่ ละปี นับ จากวัน โอนสิ ท ธิ จ นถึ งวัน สุด ท้ า ยของ
ระยะเวลาการให้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
5. มูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือ หมายถึง จานวนเงิน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิได้ รับ
จาก กทพ. ตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ในรายได้ โดยค านวณจาก
ประมาณการรายได้ ที่โอน นับจากวันที่กองทุนได้ รับโอนสิทธิที่จะได้ รับรายได้
ที่โอน จนถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการให้ สิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารคื น มูล ค่ า รายได้ ที่ โอนคงเหลื อ ใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาของปี ใด ให้ คานวณมูลค่ารายได้ ที่โอนคงเหลือตาม
สัดส่วนระยะเวลาที่เหลือสาหรับปี นนั ้ ๆ โดยอ้ างอิงจากมูลค่าที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และหนังสือแจ้ งเกี่ยวกับการโอนสิทธิ
ในรายได้ ที่โอน
6. ระบบทางพิ เศษ หมายถึ ง ระบบต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นหรื อ เกี่ ย วข้ องกับ การ
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ดาเนินงานหรื อธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ
7. ระยะเวลาการให้ สิทธิ หมายถึง ทุกวันตลอดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นบั
แต่วนั และเวลา ตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ หรื อวันอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกันให้ เป็ นวันเริ่ มนับระยะเวลา
8. ราคาค่าสิทธิ ในรายได้ ที่โอน หมายถึง จานวนเงินที่กองทุนชาระให้ แก่ กทพ.
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิ ในรายได้ ที่โอนตามสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้ ซึง่ เป็ นจานวนตามที่ระบุในหนังสือแจ้ งเกี่ยวกับการโอน
สิทธิในรายได้ ที่โอน โดยหักค่าใช้ จ่ายและค่าดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกั บการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนส่วนเพิ่มทุนครัง้ แรกแล้ วและเป็ นจานวนที่อยู่
ในช่วงราคาค่าสิทธิ ในรายได้ ที่โอน โดยช่วงราคาดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
9. รายได้ ของโครงการฯ หมายถึ ง ผลรวมของค่าผ่า นทางของโครงการฯ ที่
กทพ. เรี ยกเก็บได้ จริ งจากผู้ใช้ ทางพิเศษตามจานวนและรายชื่อด่านเก็บค่า
ผ่านทางตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ โดยไม่หัก
ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ
10. รายได้ ของโครงการฯ สุ ท ธิ หมายถึ ง รายได้ ของโครงการฯ (หลั ง หั ก
ภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อเงินตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิ ทธิในรายได้
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 (สีส่ ิบห้ า) ของรายได้ ของ
โครงการฯ สุทธิ และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับจานวนเงินดังกล่าว
12. วันเริ่ มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง หมายถึง วันที่ 1 มีนาคม 2566 และ
ระยะเวลาทุก 5 (ห้ า) ปี นบั จากวันดังกล่าว
13. วันโอนสิทธิ หมายถึง วันที่ กทพ. เริ่ มโอนสิทธิในรายได้ ที่โอนให้ เป็ นสิทธิขาด
แก่กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
เหตุการณ์ และ
การดาเนินการ
ก่ อนวันโอน
สิทธิ

กองทุนจะมี
: หน้ าที่ชาระราคาค่าสิทธิ ในรายได้ ที่โอนให้ กทพ. และ กทพ. จะมี
หน้ าที่โอนสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ต่อเมื่อ
มีการดาเนินการและมีเหตุการณ์ ที่เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญา
โอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ แล้ วเสร็ จและครบถ้ วน เว้ นแต่ คู่ สัญ ญาฝ่ ายที่
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เกี่ยวข้ องจะตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ยกเว้ นหรื อผ่อนผันการดาเนินการหรื อ
เหตุการณ์ ดงั กล่าวนัน้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง)
(ก) เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่า กทพ. มีอานาจในการเข้ าทาและปฏิบตั ิตาม
สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ซึ่ง
กทพ. ต้ องส่งมอบภายใน 3 (สาม) วัน ทาการนับแต่วนั ที่ของสัญ ญาโอนและ
รับโอนสิทธิ ในรายได้ (ข) ไม่มีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงไม่วา่ ในด้ านใด ๆ
ที่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงิน ทรัพย์สนิ ที่
เกี่ยวกับโครงการฯ ความรับผิด หรื อความสามารถของ กทพ. ในการปฏิบตั ิตาม
สัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ และไม่ มี ค าสั่งหรื อการสั่งการอื่นใดโดย
รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ สั่ง การให้ ร ะงับ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของ
กองทุนหรื อ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังหรื
้ อจัดการกองทุน และ (ค) กองทุนได้
ดาเนินการระดมทุนในจานวนที่ไม่น้อยกว่า ราคาค่า สิทธิในรายได้ ที่โ อนและ
ค่าใช้ จ่ายรวมถึงค่าดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิของ
คู่สัญญากรณี
เหตุการณ์ และ
การดาเนินการ
ก่ อนวันโอน
สิทธิไม่ เกิดขึน้
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

1. ในกรณีที่วนั โอนสิทธิไม่เกิดขึ ้นภายใน 6 (หก) เดือนนับจากวันที่ของสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ ดาเนินการตามที่ระบุดงั ต่อไปนี ้
1.1. ในกรณี ที่ กทพ. ไม่ได้ ส่งมอบเอกสารและหลักฐานตามที่ ระบุไว้ ใน
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 ยวกับ การโอนและการรับ โอนสิท ธิ ในรายได้ ที่โอน
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
1.2. ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ ดาเนินการระดมทุน หรื อดาเนินการระดมทุนได้
ในจ านวนที่ น้ อยกว่า ราคาค่า สิท ธิใ นรายได้ ที ่โอนและค่า ใช้ จ ่า ย
รวมถึงค่าดาเนินการที่เกี่ยวข้ อ ง และไม่ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยัง กทพ.
เพื่อกาหนดวันโอนสิทธิ ให้ แล้ วเสร็ จและครบถ้ วน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และ กทพ. ไม่ได้ ต กลงเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรให้ ย กเว้ น หรื อ
ผ่อ นผัน การด าเนิ น การหรื อ เหตุก ารณ์ ดัง กล่าวนัน้ กทพ. มี สิท ธิ ส่ง
หนังสือ บอกกล่าวเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรไปยังกองทุน เพื่ อ บอกเลิ ก
สัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ และยกเลิ ก ธุ ร กรรมต่ า ง ๆ
เกี่ ยวกับ การโอนและการรับโอนสิทธิ ในรายได้ ที่โอนตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
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1. เมื่อมี: การดาเนินการและมีเหตุการณ์ก่อนโอนสิทธิแล้ วเสร็ จและครบถ้ วนหรือ
มีการตกลงยกเว้ นหรื อผ่อนผันการดาเนินการหรื อเหตุการณ์เป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กทพ. โอนสิทธิ ในรายได้ 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 สิ ท ธิ กทพ. จะด าเนิ น การเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางของ
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 โดยกองทุนไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าชดเชย หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ จาก กทพ.ได้ ทงสิ
ั ้ ้น ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ เสื่อม
สิทธิแก่กองทุน
2. การนาส่งรายได้ ที่โอน
นับตังแต่
้ วนั โอนสิทธิและตลอดระยะเวลาการให้ สทิ ธิ
(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 ่โอนให้ แ ก่ก องทุน เข้ า บัญ ชีเ งิน ฝากของ
กองทุนตามที่กาหนด
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3. ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับค่าผ่านทาง
(ก)

ในระหว่างระยะเวลาที่อตั ราภาษี ม ลู ค่าเพิ่ม ที่ใช้ บ งั คับ จริ งน้ อ ย
กว่าอัตราร้ อยละ 10

(ข)

(สิบ ) ให้ กทพ. หัก เงิน ไว้ ร้ อ ยละ 10 (สิบ ) จากรายได้ ข อง
โครงการฯ ก่อ นนามาคานวณรายได้ ที่โอน และให้ กทพ. นาส่ง
ภาษี ม ลู ค่าเพิ ่ม ต่อ กรมสรรพากรตามอัต ราภาษี ม ลู ค่า เพิ่ม ที่ใ ช้
บังคับจริ ง

(ค)

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

(ง)

ในกรณีที่อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งสูงกว่าอัตราร้ อยละ
10 (สิบ ) ให้ กทพ. หัก เงินไว้ ในอัตราเท่ากับภาษี มลู ค่า เพิ่มที่ใช้
บังคับจริ งนันจากรายได้
้
ของโครงการฯ ก่อนนามาคานวณรายได้
ที่โอน และให้ กทพ. นาส่งภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราที่ใช้ บงั คับจริ ง
นันต่
้ อกรมสรรพากร

ตั ว อย่ า งการค านวณ รายได้ ของโค รงการฯ 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 จจุบันของทางพิเศษ
ฉลองรัชเท่ากับ 4,600 ล้ านบาท
รายได้ ของโครงการฯ สุทธิ
= รายได้ ขsองโครงการฯ จากเส้ นทาง
ในปั จ จุบsัน ของทางพิ เศษฉลองรั 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=ของโครงการฯ จากเส้ นทาง
ในปั จ จุบ=ัน ของทางพิ เศษบูรพาวิ ถี
(3,483 ล้=านบาท) x 100/110
=
= 3,166=ล้ านบาท
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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 ราค่ า ผ่ า นทางแต่ ละครั ง้
กทพ. จะเริ่ มกระบวนการในการคานวณปรับอัตราค่าผ่าน
ทางสาหรั บโครงการฯ สาหรั บด่านเก็ บ ค่าผ่านทางแต่ละ
ด่า น รถแต่ละประเภท และระยะทางแต่ละระยะ โดยใช้
อัตราค่าผ่านทางสาหรับโครงการฯ ตามประกาศกระทรวง
คมนาคมที่ ใช้ บังคับ อยู่ในช่ว งเวลาที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น อัต รา
อ้ างอิงเพื่อใช้ ในการคานวณ
ส าหรั บ ทางพิ เศษฉลองรั ช และทางพิ เศษบู ร พาวิ ถี
เฉ พ าะใน กรณี ที่ ระยะท างที่ 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
ใน ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคมที่ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ ณ
วันเริ่ มพิจารณาปรั บอัตรา
ค่าผ่านทาง (บาทต่อคัน)

CPI1

หมายถึง

ดัช นีราคาผู้บ ริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค รแ ล ะ
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ปริ ม ณฑลที่ ป ระกาศโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ ส าหรั บ
เดื อนมี นาคมของปี ที่ มี การ
พิจารณาปรั บอัตราค่าผ่าน
ทาง
CPI0

หมายถึง

ดัช นีราคาผู้บ ริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค รแ ล ะ
ปริ ม ณฑลที่ ป ระกาศโดย
กระทรวงพาณิช ย์ส าหรับ
เดือนมีนาคมของปี ที่มีการ
ปรับ อัต ราค่าผ่ านทางครั ง้
สุ ด ท้ ายของแต่ ล ะอั ต รา
(บาทต่อคัน) ทังนี
้ ้ เป็ นดัชนี
ย้ อนหลังไม่เกินปี 2561

อนึง่ รายละเอียดในการคานวณเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิในรายได้
สาหรั บทางพิเศษบูรพาวิถีเฉพาะในกรณีท่ ีระยะทางที่
เดิ น ทางเกิ น กว่ า 20 กิ โลเมตร ให้ ค านวณตามสู ต ร
คานวณดังต่ อไปนี ้
จานวนค่ าผ่ านทางที่จะเพิ่มขึน้ = 𝑋𝑁𝑒𝑤 − 𝑋𝑂𝑙𝑑
และ
𝑉𝑁𝑒𝑤 สาหรับรถยนต์ 4 ล้ อ
= 𝑉𝑂𝑙𝑑 สาหรับรถยนต์ 4 ล้ อ
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

หม ายถึง อัต ราค่า ผ่า น
ทางใหม่ต่อ กิ โลเมตรก่อ 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

หม ายถึง อัต ราค่า ผ่า น
ทางต่อ กิ โลเมตรก่อ นรวม
อ ัต ร า ภ า ษ ี ม ูล ค ่า เพิ ่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
ใน ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคมที่ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ ณ
วันเริ่ มพิจารณาปรั บอัตรา
ค่าผ่านทาง (บาทต่อคัน)

CPI1

หมายถึง

ดัช นีราคาผู้บ ริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค รแ ล ะ
ปริ ม ณฑลที่ ป ระกาศโดย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ส าหรั บ
เดือนมีนาคมของปี ที่มีการ
พิจารณาปรับอัตราค่าผ่าน
ทาง

CPI0

หมายถึง

ดัช นีราคาผู้บ ริ โภคสาหรั บ
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค รแ ล ะ
ปริ ม ณฑลที่ ป ระกาศโดย
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กระทรวงพาณิ ช ย์ ส าหรั บ
เดือนมีนาคมของปี ที่ มีการ
ปรั บ อัต ราค่ าผ่ านทางครั ง้
สุ ด ท้ ายของแต่ ล ะอั ต รา
(บาทต่ อ กิ โ ลเมตร) ทั ง้ นี ้
เป็ นดัชนีย้ อนหลังไม่เกิ น ปี
2561
ระยะทางที่เดินทาง

หมายถึง ระยะทางระหว่าง
ด่านขาขึน้ และด่ านขาลงที่
ผู้ใช้ ทางเดินทาง

W

ตัวคูณสาหรับรถยนต์แต่ละ
ประเภท โดยรถยนต์ 4 ล้ อ
ให้ ใช้ ตั ว คู ณ เท่ า กั บ 1
รถยนต์ 6-10 ล้ อให้ ใช้ ตั ว
คูณ เท่ 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 อง
ดาเนิน การตามขัน้ ตอนและกระบวนการตามที่ระบุไว้ ใน
กฎหมายที่ใช้ บังคับในขณะนัน้ เพื่อให้ อัตราค่าผ่านทางที่
ปรั บ ใหม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ภายในวั น ที่ 1 กั น ยายนของปี
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เดียวกันกับวันเริ่ มพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง ทังนี
้ ้ หาก
กทพ. ได้ ดาเนินการ ดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว แต่ไม่มีการปรับ
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 เคยมีม ติอ นุม ตั ิไว้ 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 วัน ที่ข องสัญ ญาโอนและรับ 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
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ดาเนินการปรับปรุงยอดรายได้ ที่โอนของเดือนที่ระบุในรายงานประจาเดือน
ที่เกี่ยวข้ องตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในสัญญาโอนและ
รับโอนสิทธิในรายได้
การปรับปรุ ง
ยอดรายได้ ท่ ี
โอนตามงบ
การเงิน
ประจาปี

ภายในระยะเวลาที
:
่ก าหนดหลัง จากวัน สิ ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีป ระจ าปี ที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน หากจานวนรายได้ ของโครงการฯ สุทธิสาหรับงวดปี บญ
ั ชี
ใดสูงกว่าประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิสาหรับงวดปี บญ
ั ชีที่เกี่ยวข้ อง
นัน้ และไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะถือเป็ นการผิดสัญญาหรื อการผิดคารับรองหรื อ
คายืนยันของ กทพ. ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ คู่สญ
ั ญาตกลง
ให้ มีการปรับปรุ งยอดรายได้ ที่โอนที่ กทพ. ได้ นาส่งให้ กองทุนสาหรับงวดปี บญ
ั ชี
ดังกล่าวดังต่อไปนี ้
1.

สาหรับ รายได้ ข องโครงการฯ สุท ธิ เฉพาะส่ว นที่ส งู กว่า ร้ อ ยละ 105
(หนึ่งร้ อยห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ 110 (หนึ่งร้ อยสิบ) ของประมาณการ
รายได้ ของโครงการฯ สุทธิ สาหรับงวดปี บญ
ั ชีที่เกี่ยวข้ องนัน้ ให้ กองทุน
นาส่งรายได้ ที่โอนส่วนเกิน ที่ก องทุน ได้ รับ ในงวดปี บ ญ
ั ชีด งั กล่าวคืน
ให้ แก่ กทพ. โดยการฝากเข้ าบัญชีข อง กทพ. เพื่อให้ กทพ. ได้ รับส่วน
แบ่งเท่ากับร้ อยละ 60 (หกสิบ) ของรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะ
ส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 105 (หนึ่งร้ อยห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ 110 (หนึ่ง
ร้ อยสิบ) ของประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ

2.

สาหรับ รายได้ ข องโครงการฯ สุท ธิ เฉพาะส่ว นที่ส งู กว่า ร้ อยละ 110
(หนึ่งร้ อยสิบ ) แต่ไม่เกิน ร้ อยละ 115 (หนึ่งร้ อยสิบ ห้ า) ของประมาณ
การรายได้ ของโครงการฯ สุท ธิ สาหรับ งวดปี บ ญ
ั ชีที่เกี่ยวข้ อ งนั ้น ให้
กองทุนนาส่งรายได้ ที่โอนส่วนเกินที่กองทุนได้ รับในงวดปี บญ
ั ชีดงั กล่าว
คืนให้ แก่ กทพ. โดยการฝากเข้ าบัญ ชีของ กทพ. เพื่อให้ กทพ. ได้ รับ
ส่วนแบ่งเท่ากับร้ อยละ 65 (หกสิบห้ า) ของรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 110 (หนึ่งร้ อยสิบ) แต่ไม่เกินร้ อยละ 115
(หนึ่งร้ อยสิบห้ า) ของประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ

3.

สาหรับ รายได้ ข องโครงการฯ สุท ธิ เฉพาะส่ว นที่ส งู กว่า ร้ อ ยละ 115
(หนึ่งร้ อยสิบห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ 120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) ของประมาณ
การรายได้ ของโครงการฯ สุท ธิ สาหรับ งวดปี บ ญ
ั ชีที่เกี่ยวข้ อ งนั ้น ให้
กองทุนนาส่งรายได้ ที่โอนส่วนเกินที่กองทุนได้ รับในงวดปี บญ
ั ชีดงั กล่าว
คืนให้ แก่ กทพ. โดยการฝากเข้ าบัญ ชีของ กทพ. เพื่อให้ กทพ. ได้ รับ
ส่วนแบ่งเท่ากับ ร้ อยละ 70 (เจ็ดสิบ ) ของรายได้ ของโครงการฯ สุท ธิ
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 115 (หนึ่งร้ อยสิบห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ
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120 (หนึ่งร้ อยยี่สิบ) ของประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ
4.

สาหรับ รายได้ ข องโครงการฯ สุท ธิ เฉพาะส่ว นที่ส งู กว่า ร้ อ ยละ 120
(หนึ่งร้ อยยี่สิบ) ของประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุท ธิ สาหรับ
งวดปี บ ญ
ั ชีที ่เ กี ่ย วข้ อ งนั ้น ให้ ก องทุน น าส่ง รายได้ ที ่โอนส่ว นเกิน ที่
กองทุนได้ รับในงวดปี บญ
ั ชีดงั กล่าวคืน ให้ แก่ กทพ. โดยการฝากเข้ า
บัญชีของ กทพ. เพื่อให้ กทพ. ได้ รับส่วนแบ่งเท่ากับร้ อยละ 80 (แปด
สิบ) ของรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ120
(หนึ่งร้ อยยี่สิบ) ของประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ

ทั ้งนี ้ ประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ สาหรับการปรับปรุ งยอดรายได้ ที่
โอนตามงบการเงิน ประจาปี อ้า งอิงจากประมาณการปริ ม าณการจราจรและ
รายได้ ข องทางพิเศษที่กองทุน เข้ าลงทุน ในรายได้ ค รั ง้ แรกตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญ า ณ วัน ที ่คู ่ส ญ
ั ญ าเข้ า ท าสัญ ญ าโอนและรับ โอนสิท ธิใ นรายได้
โดยประมาณการดังกล่าวอ้ างอิงประมาณการโดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจร
(โชติจินดา คอนซัลแตนท์)
การระดมทุน
โดยการให้
บุคคลภายนอก
ลงทุนเพิ่มเติม
ในทรัพย์ สิน
กิจการ
โครงสร้ าง
พืน้ ฐานของ
กทพ.

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

คารับรองและ
คายืนยัน

ตามที่ กทพ.
: มี อานาจหน้ าที่ก ระทากิ จการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตาม
กฎหมาย กทพ.ตกลงให้ คารั บ รองและคายืน ยัน แก่กองทุน ตามรายละเอีย ดที่
ระบุไว้ ใ นสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ใ นรายได้ ในวันที่ทาสัญ ญาโอนและรับ
โอนสิท ธิ ในรายได้ และวัน โอนสิท ธิ ทั ้งนี ้ เพื่อ ประโยชน์ใ นการบริ ห ารจัด การ
กองทุนตามกฎหมายหลักทรัพย์

การดาเนินงาน
และการ
บารุ งรักษา
(O&M)

กทพ. ตกลงที
: ่ 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 ห ารจัดการและดาเนินการให้ บ ริ การโครงการฯ รวมทัง้ จัด เก็บ และ
ควบคุมการจัดเก็บ ค่าผ่านทางของโครงการฯ และดาเนินการบารุ งรักษา
ทางพิเศษ ระบบทางพิเศษ และสิง่ ก่อสร้ างถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อใช้
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ประโยชน์ ในทางพิ เศษและระบบทางพิ เศษที่ เกี่ ยวกับโครงการฯ ตาม
มาตรฐานของ กทพ. และด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กทพ. เอง
(ข)

นาส่ง งบประมาณเกี่ ยวกับการบารุ งรั กษาของโครงการฯ ดังกล่าวให้ แก่
กองทุน เพื่ อจัด เก็ บ เป็ น ข้ อ มูล ทัง้ นี ้ จะไม่ถื อว่า การน าส่งงบประมาณ
เกี่ยวกับการบารุ งรักษาของโครงการฯ นันเป็
้ นการรับรองหรื อรับประกัน
ว่าการดาเนินการบารุงรักษาจะต้ องเป็ นไปตามงบประมาณเกี่ยวกับการ
บารุงรักษาของโครงการฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

(ค)

น าส่ ง รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยและการด าเนิ น การที่ เ กิ ด ขึ น้ 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 อตกลง
กระทาการและ
ข้ อตกลงงด
เว้ นกระทาการ

กทพ. มีห: น้ า ที่ก ระทาการหรื องดเว้ นกระท าการต่าง 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 โดยในการจัดหาประกันภัย
นัน้ กองทุนจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดขอบเขต เงื่อนไขและวงเงินประกันภัย
ทังนี
้ ้ ในการจัดทาการประกันภัยรวมถึงการประกันภัยต่อไปนี ้
(1)

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

(2)

ป ระ กั น ภั ย ก รณี ธุ รกิ จ ห ยุ ด ช ะ งั ก ( Business Interruption
Insurance) โดยกองทุนเป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์แต่
เพียงผู้เดียว
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2. การไม่ให้ สมั ปทานหรื อสิทธิอื่นใด
กทพ. จะไม่ให้ (ไม่ว่าจะมีคา่ 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
ลบต่อ สิท ธิข องกองทุน ตามสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ เว้ นแต่
การด าเนิ น การดังกล่าวจะได้ รับ ความยิ น ยอมล่ว งหน้ าเป็ น ลายลัก 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
เอกสารและ
การตรวจสอบ

1.

(ก)

ข้ อตกลงดังกล่าวไม่เป็ นการตัดสิทธิรัฐบาล (รวมถึง กทพ. ในกรณี
เป็ น การด าเนิ น การตามนโยบายหรื อ ค าสั่ง ของรั ฐ บาล) ในการ
ดาเนินการก่อสร้ างปรับ ปรุ งถนน ทางหลวง หรื อทางที่มี ลกั 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 รายงานและเอกสารต่ า ง ๆ ซึ่ ง
จาเป็ นหรื อเหมาะสม เพื่อการตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บ
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และนาส่งรายได้ ที่โอน ให้ แก่กองทุนตามรายละเอียดและระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
(ข)

2.

การผิดสัญญา
และผลของ
การผิดสัญญา

1.

ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น การที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการฯ ตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญ ญาโอน
และรับโอนสิท ธิ 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
(ก)

กทพ. ตกลงอนุญาตและให้ ความร่ วมมือเพื่อให้ กองทุนและบุคคล
ที ่ก องท นุ ม อบ หม าย (ซึ ่ง รวม ถึง บ ริ ษ ัท จ ดั การและผู้ ด แู ล
ผลประโยชน์แ ละบุค คลที ่ก องทุน บริ ษ ัท จัด การ หรื อ ผู้ ด แู ล
ผลประโยชน์แ ต่งตั ้งและมอบหมาย) สามารถเข้ าตรวจสอบการ
ดาเนินการทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ รวมทังระบบทางพิ
้
เศษ
และเอกสาร ข้ อมูล และการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับรายได้
ของโครงการฯ หรื อรายได้ ที่โอนหรื อจานวนเงินอื่นใดที่ถึงกาหนด
นาส่ง แต่ยงั ไม่ได้ มีก ารนาส่งหรื อ ชาระเงิน จานวนดังกล่า วให้ แ ก่
กองทุน โดยมีรายละเอีย ดการตรวจสอบและเงื่อ นไขการใช้ สิท ธิ
ตรวจสอบตามที่กาหนดในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

(ข)

กทพ. ตกลงให้ ค วามร่ วมมือเพื่อให้ ก องทุน บริ ษัท จัดการ ผู้ด แู ล
ผลประโยชน์ และบุค คลอื่นที่กองทุนแต่งตัง้ มอบหมาย สามารถ
ดาเนินการตามสิทธิ ของกองทุนที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ โดย กทพ. จะต้ องไม่อ้างเหตุใด ๆ อันจะเป็ นการ
ขัดขวางการใช้ สิทธิดงั กล่าวโดยสุจริ ต

การผิ
: ดสัญญา
กรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี ้ถือเป็ นการผิดสัญญาตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้
(ก)

กทพ. ผิ ดนัดไม่น าส่งรายได้ ที่ โอนหรื อเงิน อื่น ใดที่ กทพ. มีห น้ าที่
ชาระให้ แก่กองทุนหรื อนาส่งรายได้ ที่โอนหรื อเงินอื่นใดที่ กทพ. มี
หน้ าที่ชาระให้ แก่กองทุนไม่ครบถ้ วนภายใน 3 (สาม) วันทาการนับ
จากวันครบกาหนดชาระตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
เว้ นแต่กรณีผิดนัดดังกล่าวเกิดจากเหตุขดั ข้ องของระบบการโอนเงิน
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หรื อระบบการชาระเงินใดๆ อันอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ.

2.

(ข)

กทพ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสัญญา
โอนและรับโอนสิทธิ ในรายได้ (นอกจากกรณี ตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น)
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ ด ) วัน ท าการนับ จากวัน ที่ กทพ. ได้ รั บ
หนังสือจากกองทุน บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อแจ้ ง
ให้ กทพ. ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อแก้ ไขการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เว้ นแต่
จะพิ สูจ น์ ได้ ว่ า การไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ นั น้ เกิ ด แต่ เหตุ สุด วิ สัย ตาม
ความหมายที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อความชัดเจนของข้ อตกลง
ดัง กล่า ว หากเกิ ด ภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ อัน ร้ ายแรงซึ่ งส่ง ผลให้
โครงการฯ ไม่ ส ามารถใช้ การได้ ต ามปกติ ส มควรและ กทพ. ได้
ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ก ระท ากิ จ การภายในขอบแห่ ง
วัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้ วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เพื่อที่จะบรรเทาหรื อขจัดผลกระทบต่อโครงการฯ อันเกิ ดจากภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติดงั กล่าวแล้ ว ไม่ให้ ถือว่าเป็ นการผิดสัญญาของ
กทพ. ตามกรณีที่กล่าวมานี ้แต่อย่างใด

(ค)

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

ผลของการผิดสัญญา
2.1. เมื่อเกิดการผิดสัญญา กองทุนมีสิทธิดาเนินการดังต่อไปนี ้อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้ แล้ วแต่กรณี
กองทุน มี สิท ธิ เรี ย กให้ กทพ. ช าระค่า สิน ไหมทดแทนเพื่ อ
ความเสียหายที่เกิ ดขึน้ กับ กองทุนจากการผิด สัญ ญาของ
กทพ. โดยกองทุนมีสทิ ธิเรี ยกค่าสินไหมทดแทนทังเพื
้ ่อความ
เสีย หายเช่นที่ต ามปกติย่อมเกิ ดขึน้ แต่การผิด สัญ ญาของ
กทพ. และเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์ พิเศษ โดย
กทพ. รับทราบและคาดเห็นว่า เนื่องจากกองทุนระดมทุนโดย
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนต่อประชาชนเป็ นการ
ทั่ว ไปและจะน าหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวเข้ าจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การผิดสัญญาของ
กทพ. จะทาให้ กองทุนได้ รับความเสียหายจากการขาดรายได้
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ที่โอนหรื อประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงได้ รับตามสัญญาโอน
และรับโอนสิทธิ ในรายได้ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ ทงั ้ หมดหรื อ
เกือบทังหมดของผลประโยชน์
้
ที่กองทุนจะได้ รับ นอกจากนี ้
การผิดสัญญาของ กทพ. ยังอาจทาให้ กองทุนต้ องดาเนินการ
แก้ ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ประชาชนซึง่ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุน ดังนัน้ กองทุนมีสิทธิ เรี ยกให้ กทพ.
รับผิดชอบต่อค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่
พฤติการณ์พิเศษจากการขาดรายได้ ที่โอนหรื อประโยชน์อื่น
ใดดังกล่าวที่เกิ ดขึน้ จริ ง รวมถึงค่าใช้ จ่ายอันเกิ ดจากการที่
กองทุนต้ องดาเนินการดังกล่าวด้ วย และ/หรื อ
ในกรณีที่ กทพ. ผิดนัดชาระหนี ้เงินที่จะต้ องนาส่งรายได้ ที่
โอนหรื อเงินอื่นใดให้ แก่กองทุน ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ใน
สัญ ญาโอนและรับ โอนสิท ธิ ในรายได้ กองทุนมีสิท ธิ เรี ย ก
ให้ กทพ. รับ ผิด ชอบจ่า ยดอกเบี ้ยนับ จากวัน ที่ห นี ้เงิน ถึง
กาหนดชาระจนถึง วัน ที่ กทพ. ได้ ชาระเงิน ดัง กล่า วและ
ดอกเบีย้ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาโอนและรับโอนสิทธิ 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 อ งชาระดอกเบี ้ยดัง กล่าวโดยทัน ทีเมื่อได้ รับ การทวง
ถามจากกองทุน
2.2. เมื่อเกิดการผิดสัญญา และก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงแก่
กองทุน และเหตุผิดสัญญาคงเกิดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 (สาม)
วัน เนื่องจากความผิดของ กทพ. กองทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ กทพ. ชาระ
มูล ค่ า รายได้ ที่ โอนคงเหลื อ ซึ่ ง ถื อ เป็ นอัน ถึ ง ก าหนดช าระให้ แ ก่
กองทุนภายในวันถัดจากวันที่ กทพ. ได้ รับหนังสือแจ้ งจากกองทุ น
และในกรณี ที่ กทพ. ผิดนัดชาระเงิ นดังกล่าวหรื อเงิน อื่นใดให้ แก่
กองทุน กองทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ กทพ. รับผิดชอบจ่ายดอกเบี ้ยนับจาก
วันที่เงินดังกล่าวเป็ นอันถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่ กทพ. ได้ ชาระ
เงินดังกล่าวและดอกเบีย้ ตามที่กาหนดไว้ ใ นสัญ ญาโอนและรับ
โอนสิทธิ ในรายได้ ครบถ้ วน ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี
โดยคานวณจากจานวนเงินที่ กทพ. มีหน้ าที่ต้องนาส่ง โดย กทพ.
จะต้ องชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวโดยทันทีเมื่อได้ รับการทวงถามจาก
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กองทุน ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของกองทุน ไม่เป็ นการตัดสิทธิของ
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
2.3. หากการผิ ด สัญ ญาไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การน าส่ ง รายได้ ที่ โอน
กองทุนมีสิทธิ พิจารณาที่จะชะลอหรื อไม่ใช้ สิทธิ ตามหัวข้ อ ผลของ
การผิดสัญญา (ข้ อ 2) ของส่วนสรุ ปสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ ใน
รายได้ ส่วนนี ้ แต่ ในกรณี ดังกล่าวไม่ ถื อว่ า กองทุน สละสิ ท ธิ ห รื อ
ยิ น ยอมให้ กทพ. ไม่ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก าหนดของ
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อย่างเคร่งครัดต่อไปในอนาคต
และไม่กระทบกระเทือนถึงการใช้ สิทธิอื่นใดตามสัญญาโอนและรับ
โอนสิทธิในรายได้ ที่กองทุนอาจพึงมีพงึ ได้ ตอ่ ไปภายหลังจากนัน้
ทรัพย์ สิน
เสียหาย

ในกรณี ท: ี่ มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ น้ กับ ทางพิ เศษในส่วนของโครงการฯ กองทุ น
สามารถใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่ทาขึน้ สาหรับความเสียหาย
ดังกล่าวในแต่ละกรณี โดยมี เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ กรณี เกิ ด ความเสีย หายแต่เพี ย ง
บางส่ ว น (Partial Loss) และกรณี เกิ ด ความเสี ย หายทั ง้ หมด (Total Loss)
ดังต่อไปนี ้
1.

2.

กรณีเกิดความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss)
(ก)

ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางพิเศษในส่วนของโครงการฯ ได้ รับความ
เสีย หายแต่เพีย 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)
ในกรณี ที่ทางพิเศษในส่วนของโครงการทางพิเศษฉลองรัช หรื อโครงการ
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ทางพิ เศษบูรพาวิถี หรื อทัง้ สองโครงการ ("โครงการที่มี ค วามเสี ยหาย
ทัง้ หมดเกิดขึน้ ") ได้ รับความเสียหาย และ กทพ. ได้ ประเมินความเสียหาย
แล้ ว เห็ น ว่าไม่ สามารถด าเนิ น การซ่อ มแซมหรื อ ไม่ส ามารถด าเนิ น การ
เพื่ อให้ ทางพิ เศษในส่วนของโครงการที่มีค วามเสียหายทัง้ หมดเกิ ดขึน้ มี
สภาพหรื อลักษณะเป็ นทางพิเศษเช่ นเดิม หรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นใน
ลักษณะที่ กทพ. เห็นว่าการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอาจไม่
คุ้มค่า ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ ้นในเวลาใดระหว่างระยะเวลา
การให้ สทิ ธิ ให้ กองทุนมีสทิ ธิ ดังนี ้

การโอนสิทธิ

(ก)

ในกรณี ค วามเสี ย หายไม่ ได้ เกิ ด ขึ น้ จากความผิ ด ของ กทพ. ให้
กองทุน มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่า สิ น ไหมทดแทนและค่ า ชดเชยอื่ น ใดตาม
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการที่ มี ค วามเสี ย หายทัง้ หมด
เกิดขึ ้น และให้ สทิ ธิและหน้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับโครงการที่
มีความเสียหายทัง้ หมดเกิ ดขึน้ สิ ้นสุด ลง เว้ น แต่สิทธิ และหน้ าที่ ที่
เกิดขึ ้นหรื อมีอยู่ก่อนและ/หรื อ ณ วันที่ความเสียหายทังหมด
้
(Total
Loss) เกิดขึ ้น

(ข)

ในกรณี ความเสียหายเกิดขึ ้นจากความผิดของ กทพ. ให้ กองทุนมี
สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเท่ า กั บ จ านวนมู ล ค่ า รายได้ ที่ โอน
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 า ยที่
เกี่ยวข้ องกับการทวงถาม ติดตาม และดาเนินการทางกฎหมาย (ถ้ า
มี) และเมื่อ กทพ. ชาระเงินดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว ให้ สทิ ธิและหน้ าที่
ของคู่สัญ ญาที่ เกี่ 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

1. กทพ.
: ไม่อาจโอนสิทธิหรื อภาระหน้ าที่ใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอน
สิทธิในรายได้
2. กองทุ น อาจโอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ ที่ โอนไม่ ว่า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นภายใต้
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ให้ แก่บคุ คลอื่น โดยบอกกล่าวการโอน
เป็ นหนังสือให้ กทพ. ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการหลังจากที่มีการ
โอนสิทธิ

กฎหมาย

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับและการตีความตามกฎหมายของ
ประเทศไทย
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นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลและการคืนเงินลงทุนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
การจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถกระทาได้ เป็ นครัง้ คราวในรู ปของเงินปั นผลและเงินคืนเงิน
ลงทุน จากการลดทุน ตามที่ ระบุไว้ ในโครงการจัด การกองทุน และตามที่ ก ระท าได้ ต ามกฎหมาย
หลักทรัพย์
2.9.1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เมื่อกองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอ
(1)

เพื่อปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนมี
กาไรสะสมเพียงพอในปี นนั ้ ๆ และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปั นผล
เมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
(หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบ
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้
โดยในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและ
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์
“กาไรสุท ธิ ที่ป รับ ปรุ งแล้ ว ” หมายถึงก าไรสุท ธิ ของกองทุนที่ท าการปรับ ปรุ งด้ วย
รายการดังต่อไปนี ้
(1.1)

การหัก ก าไรที่ ยัง ไม่ เกิ ด ขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมิ น ราคา
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน รวมทังการปรั
้
บปรุ งด้ วย
รายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานะเงินสดของกองทุน

(1.2)

การหัก ด้ ว ยเงิ น ส ารองที่ กัน ไว้ เพื่ อ ซ่อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน ตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวน หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า

(1.3)

การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืม ตามนโยบาย
การกู้ยืมเงินที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในหัวข้ อ 3 "นโยบายการกู้ยืมเงิน ”
หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า

(1.4)

การหักด้ วยเงินสารองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ให้ สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทน หรื อการคืนเงินทุนในลาดับ
แรก (ถ้ ามี)
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ในกรณี ที่ก องทุน มี ค่าใช้ จ่ายที่ ไม่ใช่ เงิ น สด เช่น ค่าใช้ จ่ ายทยอยตัด จ่ายหรื อผล
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Loss) เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะกันสารองตาม
รายการตามข้ อ (1.2) (1.3) และ (1.4) ข้ างต้ นได้ ในจานวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ ของ
จานวนเงินที่มีภาระตามข้ อ (1.2) และ (1.3) ข้ างต้ น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2)
(3)

ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาก
กาไรสะสมได้
ในกรณี ที่ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่จากการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผล

ในกรณีที่มีการแก้ ไขหรื อกาหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน ในอนาคต บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนัน้
ในกรณีดงั กล่าว ถือว่าบริ ษัทจัดการดาเนินการโดยได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่
ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
2.9.2

เงื่อนไขของการจ่ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี บญ
ั ชี หากเงินปั นผลที่จะ
ประกาศจ่ ายต่อ หน่ว ยลงทุน ระหว่า งปี บัญ ชี นัน้ มี มูลค่า น้ อ ยกว่า หรื อ เท่ากับ 0.10 บาท
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลระหว่างปี บญ
ั ชีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ในครัง้ นัน้ และให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงิน
ปั นผลที่ระบุไว้ โดยกองทุนจะจ่ายเงินปั นผลเมื่อรวมแล้ วในแต่ละรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว

2.9.3

วิธีการจ่ายเงินปั นผล
(1)

บริ ษั ท จัด การจะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ น เงิ น สกุล บาท ภายใน 90 วัน นับ แต่ สิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้ องหรื อรอบการจ่ายเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลนัน้ หากในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การไม่ สามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ใ น
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต.
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(2)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลที่จะจ่ายด้ วยวิธีการดังนี ้
(2.1)

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

(2.2)

ปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
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ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย น ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ และ
ตลาดหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนเท่านันที
้ ่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

2.9.4

(3)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชี ธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อเป็ น เช็ ค ขีด คร่ อ มเฉพาะสั่งจ่ ายในนามผู้ถือ หน่ วยลงทุน ตามชื่ อ และที่ อ ยู่ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(4)

ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รายใดไม่ใช้ สิทธิ ขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุ
ความใช้ สิท ธิ เรี ยกร้ องตามที่ กฎหมายก าหนด บริ ษั ท จัด การจะไม่น าเงิ น ปั น ผล
จานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน

ข้ อจากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดเรื่ องข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ราย
ใด หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนใด หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวใดถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าอัตราที่กาหนดในหัวข้ อ 7.7 "ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน" บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ หรื อผู้ลงทุนต่าง
ด้ าวนัน้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ เกิ น กว่าอัต ราส่วนที่ กาหนด เว้ น แต่เป็ น กรณี ที่ได้ รับ
ยกเว้ นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวซึ่งถื อ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือ
เกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ทังนี
้ ้ จะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
้
บทราบและยินยอมให้ ดาเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัท จัดการยัง
มิได้ ดาเนินการยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน เงินปั นผลส่วนดังกล่าวจะ
ถูกแยกออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุน และไม่นามารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุน เว้ นแต่หรื อจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน
ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกัน หรื อผู้ลงทุน
ต่างด้ าวที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 "ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกลุม่ บุคคลเดียวกันในส่วน
ของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย
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ทังนี
้ ้ กรุณาพิจารณาข้ อจากัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้ รับเงินปั นผลตามที่
ได้ กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.8 "ผลของกรณีอตั ราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนด" ใน
กรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจานวนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ กรณี
ที่ ก.ล.ต.สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องได้
แก้ ไข เปลีย่ นแปลง ประกาศ สัง่ การ หรื อเห็นชอบเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้
เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ ไขโครงการจัดการกองทุน
2.9.5

การคืนเงินลงทุน
นอกเหนือจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะมีสิทธิ ได้ รับเงิน คืนเงินลงทุนจากการลดทุน ในกรณี ที่กองทุนมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินกว่าที่กองทุนมีความจาเป็ นต้ องใช้ และกองทุนลดทุนจดทะเบียน แต่ทงนี
ั ้ ้ จะไม่มีการ
ลดส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อคืนเงินลงทุนในส่วนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ในการลดทุนจดทะเบี ยนเพื่ อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษั ทจัดการจะต้ องปฏิบัติตาม
หัวข้ อ 6.3 "การลดเงินทุนจดทะเบียน"

3.

นโยบายการกู้ยมื เงิน
3.1

ภาพรวม
กองทุนจะพิจารณาทาการก่อหนี ้ในอนาคตในจานวนที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่าข้ อกาหนดของเงินกู้ที่ได้ รับ
ข้ อเสนอเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน ในขณะเดียวกัน กองทุนเองก็มีนโยบายที่จะจัดโครงสร้ างทุนของ
กองทุน และบริ ห ารต้ นทุน ของเงินทุนให้ เหมาะสมเพื่ อสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนและให้ อ ยู่
ภายใต้ อตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนด ในการนี ้ กองทุนจึงอาจพิจารณา
จัดหาเงินทุนทัง้ ในรู ปแบบหนี ้สินและทุน เพื่อการลงทุนของกองทุนในอนาคต รวมถึงเพื่อการลงทุน
และ/หรื อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ทาการซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่ มเติมที่กองทุน
อาจเข้ า ลงทุน ในอนาคต (ในกรณี ที่ ก องทุน เข้ าลงทุน และตกลงเป็ น ผู้รับ ภาระในค่าใช้ จ่ ายในการ
ซ่อมแซมหรื อปรับปรุงทรัพย์สนิ เป็ นของกองทุน
บริ ษัทจัดการอาจเข้ าทาธุรกรรมจัดหาเงินทุนในนามของกองทุนเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตามบริ ษัท
จัดการมีนโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่ งในฐานะทางการเงินของกองทุน โดยการรักษาโครงสร้ าง
เงินทุนและสัดส่วนหนี ้สินให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์
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การหักค่าใช้ จ่ายและการกันสารองเพื่อชาระหนีข้ องกองทุนตามสัญญาสินเชื่อ
ในกรณีที่กองทุนเข้ าทาสัญญาสินเชื่อ ในอนาคต กองทุนจะทาการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับสินเชื่อนันๆ
้
ที่ได้ จ่ายในปี ที่เกี่ยวข้ องออกจากรายได้ ของกองทุนในการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผล นอกจากนี ้ กองทุนจะทาการกันสารองตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา
สินเชื่อ และกันสารองเงินในจานวนที่เพียงพอสาหรับการชาระสินเชื่อ ดังกล่าวก่อนที่จะมีการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

3.3

หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน
กองทุน จะรั ก ษาอัต ราส่ว นหนี ส้ ิ น ต่ อ ทุน ตามอัต ราที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ก าหนด ซึ่ง ณ ปั จ จุบัน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของกองทุนจะต้ องไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 (3:1) เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าว
มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
การคานวณอัตราหนี ้สินต่อทุนของกองทุน ให้ คานวณส่วนของหนี ้สินและส่วนของทุน ของบริ ษัทย่อย
ตามหลักการจัดทางบการเงินรวม (Consolidated Basis) รวมในอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของกองทุน
ด้ วย โดยในกรณี ที่ก องทุนลงทุน ในหุ้นของบริ ษั ทภายใต้ ข้อ (จ) ของนิยามคาว่า "ทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน" กองทุนจะจัดให้ มีกลไกในการกากับดูแลที่จะเป็ นผลให้ การกู้ยืมเงินหรื อการก่อ
ภาระผูกพันใด ๆ ของบริ ษัทดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย
หลักทรัพย์ เว้ นแต่ในกรณี ของหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงินซึ่งจะต้ 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
(1)

การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

(2)

การก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อพัฒนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ ว
เสร็ จให้ เป็ นโครงการแล้ วเสร็ จ

(3)

การปรับปรุ งทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน ให้ มีความเหมาะสมต่อการ
จัดหาผลประโยชน์

(4)

การชาระหนี ้กู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันที่กองทุน หรื อที่กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
ได้ ก่อภาระหนี ้ไว้ เพื่อใช้ ในการดาเนินการ (1) (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น (กล่าวคือ การกู้ยืมเงินใหม่
เพื่อชาระหนี ้ (refinance)) และ

(5)

กรณีอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมในลักษณะดังต่อไปนี ้ไม่ได้
(1)

เป็ นการกู้ยืมเงินที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขในทานองเดียวกับข้ อกาหนดของหุ้นกู้ที่ให้ ไถ่ถอนหุ้น
กู้เมื่อเลิกบริ ษัท (perpetual bond)

(2)

เป็ นการกู้ยืมที่มีลกั ษณะอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้
(2.1)

ให้ สทิ ธิกองทุนในการชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (callable) หรื อให้ สทิ ธิเจ้ าหนี ้ในการ
เรี ยกให้ กองทุนชาระหนี ้คืนก่อนกาหนด (puttable)

(2.2)

มีการกาหนดดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตาม
อัตราดอกเบี ้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี ้ยอื่น

(2.3)

ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปั จจัยอ้ างอิง
อื่นเพิ่มเติม

(2.4)

มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์

ในการเข้ าทาธุรกรรมกู้ยืมเงิน บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีการจากัดความรับผิดของกองทุน
ตามสัญญาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

สัญญาสินเชื่อจะต้ องมีข้อตกลงที่แสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสัญญาสินเชื่อไม่เกินกว่า
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน

(2)

ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการต้ องไม่มีข้อกาหนดดังต่อไปนี ้
(2.1)

ข้ อ ก าหนดที่ ก าหนดให้ ก องทุ น มี สิ ท ธิ เรี 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

(2.2)

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

บริ ษั ท จัดการอาจนาทรัพ ย์ สินของกองทุนไปเป็ นหลักประกันการช าระหนีข้ องกองทุนตามสัญ ญา
สินเชื่อหรื อเอกสารการจัดหาเงินทุนได้
4.

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล
การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทจัดการเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องจะต้ องกระทาตามกฎหมายหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี ้
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ในหัวข้ อนี ้ คาว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 และ
ประกาศ สธ. 14/2558 ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี ้
4.1.1

บริ ษัทจัดการ

4.1.2

บริ ษัทแม่ ได้ แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการ

4.1.3

บริ ษัทยาย (แม่ใน) ได้ แก่ บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตามข้ อ 4.1.1 ที่จดั ตังใน
้
ประเทศ เกิ นร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดหรื อจานวนหุ้น ส่วนของ
บุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่รวมบุคคลดังกล่าวที่เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในต่
้ างประเทศ

4.1.4

บริ ษัทลูก ได้ แก่ นิติบุคคลที่บริ ษัทจัดการถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกิน
กว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

4.1.5

บริ ษัทพี่น้อง ได้ แก่ นิติบคุ คลที่มีบคุ คลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดหรื อจานวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษั ท
จัดการเกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการด้ วย

4.1.6

นิติบคุ คลที่มีบคุ คลตาม 4.1.2 ถือหุ้นเกินร้ อยละสิบ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยกรรมการของนิติบคุ คลนันเป็
้ นกรรมการของบุคคลตาม 4.1.2 ด้ วยเกินกึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท

4.1.7

นิติบคุ คลที่มีบคุ คลตาม 4.1.3 ถือหุ้นเกินร้ อยละสิบ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยกรรมการของนิติบคุ คลนัน้ และ/หรื อของนิติบคุ คลตามข้ อ 4.1.2 เป็ นกรรมการของบริ ษัท
ดังกล่าวด้ วยเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท

4.1.8

บุคคลที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการและการจัดการกองทุน ได้ แก่
(1)

กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ

(2)

ผู้จดั การกองทุน

(3)

นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรื อ (2) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกิ นร้ อยละ 50
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน้

(4)

บุคคลที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุน

(5)

บุคคลที่ถือหุ้นของที่ปรึ กษาของกองทุนตาม (4) เกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบุ
้
คคลที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุนนัน้
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(6)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (5) เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรื อจานวนหุ้น ส่วนของบุค คลดังกล่าว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึ ง
บุ ค คลที่ ถื อ หุ้ นหรื อ เป็ นหุ้ นส่ ว นของบุ ค คลตาม (5) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ จั ด ตั ง้ ใน
ต่างประเทศ

(7)

นิติบคุ คลที่บคุ คลที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุนตาม (4) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดังกล่าวเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวน
หุ้นส่วน

(8)

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน

(9)

บุคคลที่ถือหุ้นของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนตาม (8) เกินร้ อยละสิบของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของผู
้
้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(10)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (9) เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรื อจานวนหุ้น ส่วนของบุค คลดังกล่าว ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึ ง
บุ ค คลที่ ถื อ หุ้ นหรื อ เป็ นหุ้ นส่ ว นของบุ ค คลตาม (5) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ จั ด ตั ง้ ใน
ต่างประเทศ

(11)

นิติบคุ คลที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตาม (8) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคล
ดังกล่าวเกินร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

(12)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน

(13)

บุคคลที่ ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตาม (12) เกิ น ร้ อยละสิบของจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของผู
้
้ ดแู ลผลประโยชน์

(14)

บุคคลที่ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (13) เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรื อจานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึง
บุ ค คลที่ ถื อ หุ้ นหรื อ เป็ นหุ้ นส่ ว นของบุ ค คลตาม (13) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ จัด ตัง้ ใน
ต่างประเทศ

(15)

นิ ติ บุค คลที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ต าม (12) ถื อ หุ้น หรื อ เป็ น หุ้น ส่ว นของนิ ติ บุค คล
ดังกล่าวเกินร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อจานวนหุ้นส่วน

กองทุนที่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการได้ แก่
(1)

กองทุนที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการเดียวกัน

(2)

กองทุนที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น โดยบริ ษัทจัดการอื่นนัน้
เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการตามลักษณะในข้ อ 4.1.1 หรื อข้ อ 4.1.3
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โครงการจัดการลงทุนที่อยูภ่ ายใต้ การปริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอื่นที่มีผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นบุค คลตามลักษณะในข้ อ 4.1.1 หรื อข้ อ 4.1.3 โดยบุค คลดังกล่าวถื อหุ้นใน
บริ ษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน

4.1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
น ทังนี
้ ้ ยกเว้ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นบัญชี omnibus
4.1.11 ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรื อสัง่ การบุคคลอื่นตามข้ อ 4.1.1 ถึงข้ อ 4.1.10 หรื อถูกควบคุม
หรื อสัง่ การโดยบุคคลอื่นตามข้ อ 4.1.1 ถึงข้ อ 4.1.10 ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรื อการอื่นใด
4.1.12 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุน โดยให้ มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคาว่า
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
ทังนี
้ ้ ให้ “บุคคลที่เกี่ยวข้ อง” รวมถึงบุคคลที่ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศแก้ ไข
หรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามข้ อ 4.1 นี ้ ให้ นบั หุ้นที่ค่สู มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็ นหุ้นของบุคคลนันด้
้ วย
4.2

ข้ อกาหนดทัว่ ไป
เงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดทั่ว ไปในการเข้ า ท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดมีดงั ต่อไปนี ้
4.2.1

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน

4.2.2

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวต้ องเป็ น
ธุรกรรมที่ใช้ ราคาที่เป็ นธรรม

4.2.3

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องเป็ นธุรกรรมที่
บุคคลที่มีสว่ นได้ เสียกับการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้ าทา และ

4.2.4

การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เกี่ ยวกับทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานจากกองทุนต้ องอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
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การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ้ นอกจากจะต้ อ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขและ
ข้ อกาหนดข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 8 "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน"
4.3.1

การเข้ า ท าธุรกรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ เป็ น การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ การจ าหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ ของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เว้ น แต่เป็ นกรณี ที่ต้องปฏิ บัติต าม
ข้ อตกลงหรื อสัญ ญาที่มีกับส่วนราชการหรื อองค์ การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการ
จัด ตัง้ องค์ ก ารของรั ฐ บาล และกิ จ การของรั ฐ ตามกฎหมายที่ จัด ตัง้ กิ จ การนัน้ (รวมถึ ง
หน่วยงานธุรกิ จที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ เป็ นการ
เฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน

4.3.2

การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมลู ค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20 ล้ าน
บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ข องกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา
แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า หรื อ

4.3.3

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความ
วรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ทาธุรกรรมตามข้ อ 4.3.1 หรื อข้ อ
4.3.2 ข้ างต้ น กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน
หัวข้ อ 8 "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
4.4

นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การลงทุนของกองทุนประกอบด้ วยการได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้
แรก ทังนี
้ ้ กทพ.ยังคงเป็ นผู้ดาเนินงานทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรกต่อไป
เมื่อการจองซื ้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต.
เสร็ จสิ ้น กระทรวงการคลัง อาจยังคงเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10
ของจานวนหน่วยลงทุน ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยหากภายหลังกระทรวงการคลังเพิ่มสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น จะมีผล
ทาให้ กระทรวงการคลังเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ สธ.
14/2558
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การทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานระหว่างกองทุน และกระทรวงการคลัง หรื อ
ระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น จะต้ องกระทาภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 ประกาศ สธ. 14/2558 ประกาศ ทน.
45/2561 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยสาหรับกระทรวงการคลังนัน้ หากกระทรวงการคลังถื อ
หน่วยลงทุนในสัดส่วนที่เกิ น กว่าร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุน
กระทรวงการคลังจะถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนตามประกาศ สธ.14/2558 อย่างไรก็ตาม หาก
กระทรวงการคลังมิได้ เป็ นเจ้ าของ เป็ นผู้มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมาย หรื อเป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
โดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการ หรื อธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
กับกองทุนตามที่กาหนดในประกาศ ทน. 45/2561 กระทรวงการคลังก็จะสามารถเข้ าร่ วมพิจารณา
อนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ โดยไม่ต้องอยูภ่ ายใต้
บังคับของข้ อกาหนดที่ห้ามมิให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในประกาศ ทน.
45/2561 แล้ ว
นอกจากนี ้ กองทุนจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทังใน
้
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจาปี
ของกองทุนด้ วยปั จจัยความเสีย่ งของกองทุนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการลงทุน
4.5

ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน
บริ ษั ทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคานวณมูลค่าทรัพ ย์ สินสุท ธิ ของกองทุน รวมทัง้ งบ
การเงิน (ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี เหตุการณ์ สาคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พ ย์ สิน ฐานะทางการเงิ น หรื อ ผลประกอบการของกองทุน และเหตุก ารณ์ อื่ น ใดตามที่ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กาหนด
4.5.1

เหตุการณ์ สาคัญที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล ต่อ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้
ถือหน่วยลงทุน เช่น
(1)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการเพิ่มทุนที่อยูร่ ะหว่างการเสนอขายส่วน
เพิ่ ม ทุน ให้ บ ริ ษั ท จัด การรายงานให้ สานัก งาน ก.ล.ต. ทราบถึ งการยุติ ห รื อการ
ยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้
กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 13.1 “การยกเลิกการเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนเพิ่มทุน”

(2)

ให้ บริ ษัทจัดการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัท
จัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงกรณี ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีการถื อหน่วย
ลงทุนเกินกว่าข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 "ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน"
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(3)

เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หากปรากฏกรณี อนั ทาให้ การอนุมตั ิการเพิ่ม
ทุนของสานักงาน ก.ล.ต. สิ ้นสุดลงและไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริ ษัทจัดการจะต้ อง
แจ้ งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุน

(4)

เมื่ อเกิ ด กรณี ที่ อาจท าให้ ต้ อ งเลิกกองทุน ให้ บริ ษัท จัดการรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยไม่ชกั ช้ า และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ให้ บ ริ ษั ท จัด การรายงานต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ด้วย

(5)

ให้ บริ ษัทจัดการรายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลต่อสานักงาน ก.ล.ต.และในกรณีที่กองทุน
มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์
ด้ ว ยโดยไม่ ชัก ช้ า เมื่ อ ปรากฏเหตุก ารณ์ ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงใด ๆ อัน อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สาคัญ

กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหัวข้ อ
9.2.2 "หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ"
4.5.2

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดสาหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อหน่วยลงทุนได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริ ษัทจัดการ
จะต้ องรายงานข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปั จจุบนั เรื่ องที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล เช่น
(1)

วัน ก าหนดประชุม ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน และวาระการประชุม หรื อ ในกรณี ขอความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้ แจ้ ง
กาหนดวันสุดท้ ายของการรับหนังสือแจ้ งมติด้วย

(2)

มติกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรื อวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่ อ การประชุม ผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อ วัน ให้ สิท ธิ ใด ๆ แก่ผ้ ูถื อหน่ว ย
ลงทุน

(3)

กองทุนจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(4)

มติให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรื อลดเงินทุนจดทะเบียน

(5)

การออกหน่วยลงทุนประเภทใหม่ (Tranche)

(6)

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ
10 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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(7)

การได้ มาหรื อเสียไปซึง่ สัญญาทางการค้ าที่สาคัญ

(8)

การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

(9)

การดาเนินการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนใน
สาระสาคัญ

(10)

มี ก ารท าธุ ร กรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งตามหลัก เกณฑ์ ที่ ป ระกาศก าหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต.

(11)

มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาคัญ การพัฒนาที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้ นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(12)

การทาธุรกรรมกู้ยืม เงิน ในนามของกองทุน หรื อ ก่อภาระผูก พันแก่ท รัพ ย์ สิน ของ
กองทุนอย่างมีนยั สาคัญ

(13)

มีข้อพิพาทที่สาคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน เช่น ข้ อพิพาท
เกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้ขายสินค้ าให้ กองทุน

(14)

กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ

(15)

กองทุนมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

(16)

กองทุนประกาศเลิกกอง

(17)

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเลิกกิจการและมีการชาระบัญชี

(18)

การประเมินราคาทรัพย์สินที่สาคัญของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ เกี่ยวข้ องโดยผู้
ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(19)

การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในโครงการจ่ายลงทุน

(20)

การผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการ
รับความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุด พร้ อมทัง้
แนวทางในการแก้ ไขเหตุดงั กล่าว

(21)

กรณี ใด ๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหน่วยลงทุน

(22)

การเปลีย่ นแปลงสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ
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(23)

การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การกองทุน ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์

(24)

การเปลีย่ นแปลงของนายทะเบียนหรื อสานักงานใหญ่ของนายทะเบียน

(25)

มูลค่าทรั พ ย์ สิน มูลค่าทรัพ ย์ สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิ น และงบ
การเงินรวมของกองทุน รายงานประจาปี ของกองทุน ซึ่งได้ มี การจัด เตรี ยมตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเปิ ดเผย
ข้ อ มูลดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่ก าหนดไว้ ในหัว ข้ อ 4.5.3 "งบการเงิ น " หรื อ
หัวข้ อ 4.5.4 "รายงานประจาปี " หรื อหัวข้ อ 4.5.7 "การรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ "
ตามแต่กรณี

(26)

รายงานสรุปผลการดาเนินงานของกองทุนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

(27)

ข้ อมูลอื่นใดตามที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์กาหนด

งบการเงิน
บริ ษัทจัดการต้ องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี ้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
(1)

งบการเงินรายไตรมาสที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ทังนี
้ ้ภายใน 45 วันนับแต่วนั
สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส และ

(2)

งบการเงินประจางวดการบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว
ทังนี
้ ้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ นาส่งงบการเงินประจางวดการบัญชีของกองทุนตามข้ อ (2) ให้ แก่
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ให้ ถือว่าบริ ษัท
จัดการได้ สง่ งบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้ อ (1) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
ในกรณี ที่หน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษั ท
จัดการจะนาส่งงบการเงินตามข้ อ (1) และข้ อ (2) ให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
งบการเงินจะต้ องจัดทาตามมาตรฐานการบัญ ชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดสาหรับการทา
ธุรกรรมในแต่ละลักษณะ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ ทางเลือกในการบันทึกบัญชี
ด้ วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรื อวิธีการต้ นทุนบริ ษัทจัดการต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมู ลค่า
ยุติธรรมเท่านัน้
ในกรณี ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งเป็ นหุ้นตามข้ อ (จ)
ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” บริ ษัทจัดการจะจัดทางบการเงินของ
บริ ษั ท ที่ อ อกหุ้น ดัง กล่า วตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ก าหนด และตาม
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยอนุโลม และจะจัดทา
และนาส่งงบการเงินรวมของกองทุนและงบการเงินของบริ ษัทดังกล่าว พร้ อมกับงบการเงิน
ของกองทุน ซึ่งรวมถึ งการวิ เคราะห์ และค าอธิ บ ายระหว่างกาลของฝ่ ายจัด การ (Interim
Management and Discussion and Analysis) ตลอดจนแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
4.5.4

รายงานประจาปี
ให้ บริ ษัทจัดการจัดทาและส่งรายงานประจาปี ของกองทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน
ก.ล.ต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้
ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริ ษัทจัดการต้ องจัด
ให้ มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุน จดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนไว้ ในรายงานประจาปี ของ
กองทุนที่จะจัดส่งให้ สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์

4.5.5

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
บริ ษั ท จัด การมี ห น้ า ที่ จัด ท าและส่ง แบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจ าปี โดยมี เนื อ้ หาและ
รายละเอียดตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่สิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของกองทุน

4.5.6

การรายงานความคืบหน้ าโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ
บริ ษั ท จัด การจะจัดท ารายงานความคื บ หน้ าของโครงการโดยเป็ น ส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจาปี ของกองทุน และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน หรื อภายในระยะเวลาอื่นใด
ตามที่กาหนดภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์

4.5.7

การรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
เป็ นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้ อ 5.2.1 "การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน"
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้ วเสร็ จ
บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานความคืบหน้ าของโครงการทุกๆ 6 เดือนนับแต่วนั ที่มีการลงทุน
ในทรัพย์สนิ นัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั สุดท้ ายของกาหนดเวลา 6 เดือน หรื อภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์
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โดยรายงานความคืบหน้ าของโครงการข้ างต้ น ต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1)

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบความคืบหน้ าของโครงการกับแผนงานของโครงการ

(2)

ในกรณีที่ความคืบหน้ าของโครงการไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในแผนงาน โดยระบุ
แนวทางแก้ ไขและผลกระทบที่กองทุนได้ รับหรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการ
จะจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นให้ ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
4.5.8

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กาหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ใน
กรณีที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ทาการแก้ ไขเพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด ออกคาสัง่ หรื ออนุญาตเป็ นประการอื่น ในกรณี ดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิไป
ตามการแก้ ไข เพิ่มเติม การประกาศกาหนด คาสัง่ หรื อคาอนุญาตนันโดยถื
้
อว่าได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

5.

การประเมินค่ าทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
5.1

ข้ อกาหนดทางกฎหมาย
การประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
5.1.1

เป็ นการจัดทารายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างเต็มรู ปแบบที่มี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้
ลงทุน (รายงานประเมินค่า)

5.1.2

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานต้ องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่า
อย่างน้ อย 1 ราย ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุนมีมลู ค่า
ตังแต่
้ 50 ล้ านบาทขึ ้นไป

5.1.3

กรณีการได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การประเมินค่าทรัพย์สนิ จะต้ องดาเนินการโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้ อย 2 ราย

5.1.4

กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นหุ้น ตามข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ ซึ่งจะต้ องทาการ
ประเมินค่าให้ ประเมินค่าทังในชั
้ นของกองทุ
้
นและในชันของบริ
้
ษัทที่ออกหุ้นดังกล่าว โดยการ
ประเมินค่าในชันของกองทุ
้
น ให้ คานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัทที่ออกหุ้นและปั จจัยอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนโดยทางอ้ อมด้ วย และ
การประเมินค่าในชัน้ ของบริ ษัท ให้ ประเมินค่าทรัพ ย์สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่บริ ษั ท
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ดังกล่าวได้ ลงทุน
5.1.5

กรณีทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นตราสารแห่งหนี ้หรื อสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้
กู้ยืมเงิน (ตามข้ อ (ฉ) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้ อง
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ ซึ่งจะต้ องทาการประเมินค่าตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าวใช้
มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดย
สมาคมบริ ษัทจัดการกองทุน (Association of Investment Management Companies AIMC) โดยอนุ โ ลมหรื อ ตามมู ล ค่ า ที่ เ ป็ นไปตามหลั ก วิ ช าการอั น เป็ นที่ ย อมรั บ หรื อ
มาตรฐานสากล หากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ

5.1.6

ผู้ประเมินค่าต้ องเป็ นนิติบคุ คลที่มีประสบการณ์หรื อความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน

5.1.7

ผู้ประเมินค่าต้ องพิจารณาผลประโยชน์หรื อการใช้ ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรู ปแบบ
โดยพิจารณาถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง (ไม่ว่าจะเป็ นฉบับร่ างที่ใกล้
เสร็ จสมบูรณ์หรื อฉบับลงนามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในโครงการจัดการกองทุน)

5.1.8

การประเมินค่าต้ องดาเนินการล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี

5.1.9

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน จะกระทาโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกัน
ติดต่อกันเกิน 2 ครัง้ มิได้

5.1.10 การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนจะกระทาทุก 3 ปี นบั แต่วนั ที่มี
การประเมินค่าครัง้ ล่าสุด หรื อเมื่อปรากฏแก่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อผู้สอบ
บัญชีของกองทุนเห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโดยไม่ชกั ช้ า
5.2

การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน
5.2.1

การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
ในการคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใต้ ข้อ (ก) (ข) (ค)
หรื อ (ง) ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” บริ ษัทจัดการจะคานวณโดยใช้
ราคาที่ได้ จากการประเมินครัง้ ล่าสุดซึ่งปรับปรุ งด้ วยการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ ามี) และการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (ถ้ า
มี) ที่เกิดขึ ้นภายหลังการประเมินล่าสุด ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริ ษัทตามข้ อ (จ)
ของนิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” นัน้ หากหุ้นดังกล่าวมิใช่หลักทรัพย์จด
ทะเบี ยน บริ ษัท จัดการจะค านวณมูลค่าทรั พย์ สินของบริ ษั ทตามข้ อ (จ) ของนิยามคาว่า
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“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ด้ วยวิธีการข้ างต้ นโดยอนุโลม โดยคานึงถึงภาระภาษี
ของบริ ษั ท ที่ อ อกหุ้น และปั จจัย อื่ น ที่ อ าจมี ผลกระทบต่อ ราคาทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานของบริ ษัทดังกล่าว
ส่วนการคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กล่าวมาข้ างต้ นบริ ษัทจัดการจะ
คานวนตามราคาที่กาหนดตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกาหนดราคาทรัพย์สินของสมาคม
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น (Association of Investment Management Companies - AIMC)
หรื อตามราคาที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล หากหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไม่รองรับการกาหนดราคาของทรัพย์สนิ
ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี แรกนับ แต่จดทะเบี ยนจัด ตัง้ กองทุน บริ ษั ท จัด การจะใช้ ราคา
ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน กล่าวคือ ราคาซื ้อขายของทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว เว้ นแต่จะมีการประเมินค่าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่า
ด้ วยสาเหตุใด ๆ
บริ ษั ทจัด การจะคานวณมูลค่าทรัพ ย์ สินสุท ธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1)

คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดย
ใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการ
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตามข้ อ (1) และ (2) ข้ างต้ น ให้ บริ ษัทจัดการ
นาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
สาหรับ วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรั พย์ สินสุท ธิ
มูลค่าของหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 5.2 “การ
คานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน ” นี ้
เว้ นแต่กรณีที่ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ หน่วยงาน
อื่ น ใดที่ มี อ านาจตามกฎหมายได้ แ ก้ ไขเปลี่ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ประกาศ ก าหนด สั่งการ
เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริ ษั ท
จัดการ ประกาศเป็ นการคานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการ
ประเมิ น ค่า ครั ง้ ล่า สุด เป็ น ฐานในการก าหนดมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน หลัก ของกองทุน ซึ่ง มูล ค่ า
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ดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้ จริ งของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
5.2.2

การเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน
บริ ษัท จัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์ สิน มูลค่าทรั พ ย์ สินสุทธิ และมูลค่าของ
หน่วยลงทุน เป็ นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส ทัง้ นี ้ มูลค่าที่คานวณได้
ดังกล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองว่าการคานวณดังกล่าวได้ กระทาตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ น ผ่านระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
และเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทา
การทุก แห่ง ของบริ ษั ท จัด การและสานัก งานใหญ่ ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โดยต้ อ งมี ก าร
เปิ ดเผยชื่อ ประเภท และที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ ของกองทุน
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริ ษั ท
จัดการประกาศ เป็ นการคานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าทรัพย์ สินหรื อรายงานการ
สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินครัง้ ล่าสุดเป็ นฐานในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของ
กองทุน ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้ จริ งของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว

5.2.3

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุน
วันที่สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี คือ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากรอบระยะเวลา
บัญชีเดิมคือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี )
โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกหลังการเปลี่ยนแปลงเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ ้นสุดใน
วันที่ 30 กันยายน 2561

6.

การออกหน่ วยลงทุน การเพิ่มและลดทุนจดทะเบียนของกองทุน และข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่ วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6.1

การออกหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรู ปแบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้ อง
ขอให้ นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ ได้ โดยยื่นคาขอออกใบหน่วยลงทุน
ตาม แบบที่นายทะเบียน และ/หรื อบริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่งต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่นายทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการกาหนด ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอดังกล่าว นาย
ทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการต้ องจัดการให้ มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบันและมีข้อมูลที่
จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ใช้ เป็ น หลักฐานแสดงสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้
อ้ างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
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บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื ้อแต่ละรายที่ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วย
ลงทุน เมื่อผู้จองซื ้อได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
นายทะเบียนจะดาเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (ซึง่ ได้ 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
6.2

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
6.2.1

หลักเกณฑ์และวิธีการทัว่ ไป
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการจะกระทาได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ซึ่งต้ องได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนและได้ รับชาระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งกรณีนี ้ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
(1)

ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว (กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ
6.2.2 "มติของผู้ถือหน่วยลงทุน" และหัวข้ อ 8 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”)

(2)

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไม่ขัดหรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุน
หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุน
เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบางราย ต้ องไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน ซึ่ง ถื อ หน่ ว ยลงทุน รวมกัน เกิ น กว่า ร้ อยละ 10 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุน ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
คัดค้ านการเพิ่มทุนดังกล่าว

(4)

ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นกรณียกเว้ น เช่น การเสนอขายหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนและ
ได้ รับชาระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (กรุณาพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้ อ 6.2.4 "ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต." ท้ ายนี ้) การเสนอขาย
หน่วยลงทุนในลักษณะเป็ นการทัว่ ไปโดยกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่จะซื ้อหน่วยลงทุน
ต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และจานวนจองซื ้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน โดยเป็ นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ เสนอขายต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่จะ
ทาให้ กองทุนหรื อบริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ
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6.2.2
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการมิได้ เริ่ มเสนอขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการต้ องดาเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีกครัง้ หนึง่

มติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนสาหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน หากเป็ นการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถือตามจานวนหน่วย
ลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง แต่หากเป็ น
กรณี การขอมติ โดยการเรี ยกประชุม ผู้ถื อหน่วยลงทุน มติ ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตาม
จานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกประเภทที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วิธีการขอมติผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่ อเสนอขายหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ทงหมดต่
ั้
อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจะต้ องกระทา
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และไม่ขดั หรื อ
แย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8 "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
นอกจากนี ้ ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ น
การเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบางราย ต้ องไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือ
หน่วยลงทุนรวมกัน เกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด
คัดค้ านการเพิ่มทุนดังกล่าว

6.2.3

การเปิ ดเผยข้ อมูลในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ
ภายใต้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8
"การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน" บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการจัดให้ มีข้อมูลดังต่อไปนี ้ระบุอยู่
ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้ วแต่กรณี
(1)

ในกรณี ปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรื อได้ มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สิ นของกองทุน
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (2) ข้ างท้ ายนี ้)
(1.1)

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(1.2)

จานวนหน่วยลงทุน เพิ่ ม ทุน ราคาเสนอขาย วิธี การเสนอขายและการ
จัดสรรหน่วยลงทุน

(1.3)

เหตุผลที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาต่ากว่าราคาที่เสนอ
ขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่ากว่าราคาตลาด (ถ้ ามี) และ
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ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนจากการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยน
และข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(Price Dilution) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิ ออกเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิม (Control Dilution) และข้ อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีเป็ นการเพิ่มทุนตามหัวข้ อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” นอกเหนือจากข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ นแล้ ว
บริ ษั ทจัด การต้ องจัดให้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุม หรื อ
หนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม
(2.1)

ลักษณะของทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง

(2.2)

หลักเกณฑ์การกาหนดราคาทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว

(2.3)

สรุ ปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว
และสมมติฐานที่สาคัญในการประเมินค่า

(2.4)

ความเห็นของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานใน
การประเมินค่าตามข้ อ (2.3)

(2.5)

สรุ ป สาระส าคัญ ของข้ อ ตกลงเกี่ ย วกับ การด าเนิ น การและการจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว และร่ างสัญญา
อื่นที่เกี่ยวข้ อง

(2.6)

การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาและ จานวนเงินที่จะกู้ยืม ทรัพย์สินที่จะนาไปเป็ นหลักประกัน
และลาดับสิทธิของเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมเปรี ยบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ น
ต้ น

อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
การเปิ ดเผยข้ อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้ างต้ นก่อนการเข้ าทารายการที่ได้ รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัท
จัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนัน้ โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัด
ประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ เมื่อความจาเป็ นในการ
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันหมดไป
้
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่
ชักช้ า
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ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต.
ในการยื่นคาขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการ
จะต้ องแสดงได้ ว่ า กองทุ น มี ลัก ษณะตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ ง เป็ น
ข้ อกาหนดเดียวกันกับที่ต้องปฏิบตั ิตามเมื่อมีการจัดตังกองทุ
้
น นอกจากนี ้ การเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับโครงการจัดการกองทุน กฎหมายหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวอีกทังการเสนอ
้
ขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุน ต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ว ไปเป็ น ครั ง้ แรกจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
ข้ อกาหนดของประกาศ ทน. 45/2561ด้ วย โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.

ขอความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทัง้ จัดส่งร่ างรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนที่จะแก้ ไขเพิ่ มเติม ร่ างหนังสือชี ช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ให้ สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณา

2.

เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชีช้ วน และจดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน

การอนุมตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็ นอันสิ ้นสุดลงเมื่อ
เกิดกรณีตอ่ ไปนี ้
1.

บริ ษั ทจัด การมิได้ เริ่ ม เสนอขายหน่วยลงทุน เพื่ อการเพิ่ มเงิ นทุนจดทะเบี ย นของ
กองทุนภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.

2.

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี)
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามที่ได้ รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี เช่นนี ้ บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนันตามสั
้
ดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่ าว ทังนี
้ ้
หากบริ ษั ทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้
เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึง่ ที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระ
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัท
จัดการคืนเงินค่าจองซื ้อครบถ้ วน
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เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติมจานวนเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนเป็ นหนังสือต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน
หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะต้ องดาเนินการ
ตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการกองทุนในหัวข้ อ 11.1 "วิธีแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน " และข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในหัวข้ อ 6.4 "ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน"
6.3

การลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการสามารถกระทาได้ เฉพาะเมื่อเข้ ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่ได้ มีการกาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
อย่างชัดแจ้ ง
กรณีตามวรรคแรกให้ รวมถึงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน โดยวิธีการเฉลี่ยเงินคืนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนที่เหลืออยูภ่ ายหลัง
จากการจ่ายเงินปั นผลในคราวใด ๆ จากกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ วของกองทุน และ/หรื อจาก
สภาพคล่องส่วนเกินจากกระแสเงินสดรับของกองทุนซึ่งไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ โดยให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
เว้ นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดซึ่งบริ ษัทจัดการได้ ชีแ้ จงเป็ นหนังสือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อได้ เปิ ดเผยเหตุดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบไว้ ก่อนแล้ ว ทังนี
้ ้ การลดทุนของกองทุน
ซึ่งเป็ นไปตามที่กล่าวมานี ้ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถดาเนินการไปได้ ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละคราวอีกอย่างใด

(2)

กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานและการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่า
กองทุนไม่มีกาไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว

(3)

กองทุนมีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ วของกองทุน

(4)

กองทุนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมแล้ ว แต่
ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลังอันทาให้ ไม่สามารถได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดังกล่าวได้

(5)

กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
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การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนที่เป็ นกรณี ตามข้ อ (1) ข้ อ (2) ข้ อ (3) และข้ อ (4) ไม่
จาเป็ นต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพิ่ ม เติ มแล้ วแต่ไม่สามารถได้ ม าซึ่งทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานดังกล่าวได้ บริ ษั ท
จัดการจะต้ องดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้ า
ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจกระทาโดยการลดมูลค่าหน่วย
ลงทุนหรื อลดจานวนหน่วยลงทุน และภายหลังการลดเงินทุน บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินคืน
ตามสัดส่วนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุนโดยไม่หกั เงินที่เฉลีย่ คืนดังกล่าวจากกาไรสะสมของกองทุน
การขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เพื่ อ ลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน บริ ษั ท จัด การจะ
ดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8.2 “หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน”
นอกจากนี ้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน ตามหัวข้ อ 11.1 "วิ ธีแ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การ
กองทุน"
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือแจ้ งผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (แล้ วแต่กรณี)
(1)

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

(2)

จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงใน
แต่ละครัง้

(3)

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

ทังนี
้ ้ ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติมจดทะเบียนของ
กองทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ ของกองทุนไว้ บนเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ และในรายงานประจาปี ของกองทุนด้ วย
6.4

ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อเสร็ จสิ ้นการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนนี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอจด
ทะเบียนหน่วยลงทุน ทังหมดของกองทุ
้
นทัง้ ที่เป็ นหน่วยลงทุนที่กระทรวงการคลังถื ออยู่ตามจานวน
เงินทุนเริ่ มแรกของกองทุนจานวน 1,000 ล้ านบาท และหน่วยลงทุน ส่วนเพิ่มทุน เป็ นหลักทรัพย์จด
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ทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหน่วยลงทุนในการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุนดังกล่าว เมื่อหน่วยลงทุน ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว ผู้ลงทุน
อาจซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามหลักเกณฑ์ ข้ อบังคับ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนด หลักเกณฑ์ ข้ อบังคับ และวิธีการเช่นว่านี ้ปรับใช้ กบั กรณี การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน ครั ง้ อื่น ๆ ซึ่งบริ ษั ท จัด การจะต้ อ งยื่ นขอจดทะเบีย นหน่วยลงทุน ของกองทุนต่อตลาด
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.

(6)

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละประเภท (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้ อนี ้หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มิใช่บคุ คลต่อไปนี ้
(1)

ผู้มีอานาจควบคุม ซึ่งหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกาณ์ มีอิทธิ พลต่อ
การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานอย่างมี
นัยสาคัญ ไม่ว่าอิทธิ พ ลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ น ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับมอบ
อานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือบุคคลที่ เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อ
หนึง่ ดังนี ้
(ก)

บุค คลที่มี สิทธิ อ อกเสีย งไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิ น กว่าร้ อยละ 25 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
น

(ข)

บุคคลที่ต ามพฤติการณ์ สามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุนได้

(ค)

บุคคลที่ ตามพฤติ การณ์ สามารถควบคุมผู้ซึ่งรั บผิด ชอบในการกาหนดนโยบาย
ผู้บริ หารการจัดการหรื อการดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ า
ลงทุน ให้ ป ฏิ บัติ ต ามค าสั่ง ของตนในการก าหนดนโยบายการจัด การหรื อ การ
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ดาเนินงานของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ง)

บุคคลที่ตามพฤติการณ์ มี การดาเนินงานในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน หรื อมีความ
รับผิดชอบในการดาเนิ นงานของกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเยี่ยงผู้บริ ห าร รวมทัง้
บุ ค คลที่ มี ต าแหน่ ง ซึ่ ง มี อ านาจหน้ าที่ เช่ น เดี ย วกับ บุ ค คลดัง กล่ า 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 องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งได้ แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรื อ
ญาติสนิทอื่น

(4)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียน ยกเว้ นผู้ถือหน่วย
ลงทุน นัน้ เป็ น บริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ บริ ษั ทประกันชี วิต บริ ษั ทประกันภัย กองทุนรวม กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญ หรื อโครงการลงทุนที่ได้ รับ
อนุมตั ิตามกฎหมาย

บริ ษัทจัดการมีแผนที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับหน่วยลงทุ นของกองทุนทังที
้ ่
เป็ นหน่วยลงทุนที่ได้ เสนอขายให้ แก่กระทรวงการคลังสาหรับจานวนเงินทุนเริ่ มแรกของกองทุนจานวน
1,000 ล้ านบาท และหน่วยลงทุนที่ได้ เสนอขายในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อและชาระเงินค่าหน่วยลงทุนในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน อนึ่ง
แม้ ว่าบริ ษั ท จัด การคาดว่าตลาดหลักทรัพ ย์ จ ะสัง่ รับ หน่วยลงทุนในส่วนเพิ่ มทุน เป็ น หลักทรัพ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการชาระค่าหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว แต่
ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ 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
ดัง นัน้ หน่ ว ยลงทุน ที่ จ าหน่ า ยแล้ ว จะยัง ไม่ ส ามารถซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ จนกว่า ตลาด
หลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างไรก็ตาม ผู้ซื ้อและผู้ขายอาจ
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ตกลงซื ้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทังนี
้ ้ บนสมมติฐานว่าตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหน่วยลงทุนที่
ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนที่จาหน่ายในการเสนอ
ขายจะทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้ องกระทาตามข้ อกาหนดใน
หัวข้ อ 7.5 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน“
7.

การเสนอขาย การจัดสรร การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
7.1

ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น จะมี ป ระเภทเดี ย ว โดยจะเสนอขายส่ ว นเพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ป ระชาชนทั่ว ไป
กระทรวงการคลัง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิ จ และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประเภทของผู้จองซือ้ ซึ่งได้ แก่
ผู้จองซื ้อทัว่ ไป ผู้จองซื ้อพิเศษ และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และให้ แก่ผ้ ู
ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้จองซือ้ ทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนแบบผู้จองซื ้อ
พิเศษ หรื อแบบผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจองซื ้อหน่วย
ลงทุนจากผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้เยาว์
ผู้ จ องซื อ้ พิ เศษ หมายถึ ง ผู้ล งทุน ที่ มี ลัก ษณะดังต่ อ ไปนี ้ และ/หรื อ ลัก ษณะอื่ น ใดตามที่ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน แล้ วแต่กรณีจะได้ ประกาศ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
(1)

ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บางประเภท
ดังต่อไปนี ้
(1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(1.2)

ธนาคารพาณิชย์

(1.3)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(1.4)

บริ ษัทเงินทุน

(1.5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(1.6)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(1.7)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(1.8)

บริ ษัทประกันชีวิต

(1.9)

กองทุนรวม

124

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(1.10) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(1.11) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(1.12) กองทุนประกันสังคม
(1.13) กองทุนการออมแห่งชาติ
(1.14) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(1.15) ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ า
(1.16) ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ า
(1.17) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(1.18) ตลาดหลักทรัพย์
(1.19) นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
(2)
(3)

กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตามข้ อ (1) หรื อข้ อ (3) ถึง
ข้ อ (10)
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(4)

สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์

(5)

สหกรณ์ออมทรัพย์หรื อชุมนุมสหกรณ์

(6)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก

(7)

โครงการจั ด การลงทุ น (Collective Investment Scheme) ที่ จั ด ตั ง้ ขึ น้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป

(8)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี ้
(8.1)

ผู้ล งทุน สถาบัน ตามข้ อ (1) แต่ ไม่ ร วมถึ ง บริ ษั ท เงิ น ทุน บริ ษั ท เครดิ ต ฟองซิ เอร์
กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า และผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อ
ขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(8.2)

ผู้ลงทุนตามข้ อ (3)
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กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

กองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตามข้ อ (8.1) หรื อข้ อ (8.2)

(9)

นิติบคุ คลซึ่งมีผ้ ลู งทุนตามข้ อ (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมด
้

(10)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต.กาหนด

ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง )Cornerstone Investor) หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
และลักษณะตามที่ประกาศ ทน. 45/2561 กาหนด
(1)

เป็ นผู้ลงทุนสถาบันดังต่อไปนี ้
(1.1)

ธนาคารพาณิชย์

(1.2)

บริ ษัทเงินทุน

(1.3)

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

(1.4)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(1.5)

บริ ษัทประกันภัย

(1.6)

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลอื่น
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(1.7)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(1.8)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(1.9)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(1.10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(1.11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(1.12) กองทุนรวม
(1.13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
(2)

ไม่เป็ นผู้ที่จะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนในฐานะผู้จองซื ้อพิเศษตามที่กาหนดในประกาศ
ทน. 1/2554
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(3)
7.2

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ไม่ เป็ น ผู้จ าหน่า ยทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน กับ บุค คล
ดังกล่าว

การเสนอขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องเริ่ มเสนอขายส่วนเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกภายใน 1 ปี นบั แต่
วันที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
เป็ นครัง้ แรก มิเช่นนันการอนุ
้
มตั ิการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนของสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นอันสิ ้นสุดลง
บริ ษัทจัดการซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์
จัด การกองทุน เอ็ ม เอฟซี จ ากัด (มหาชน) ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ซึ่ง ได้ แ ก่ บริ ษั ท
หลัก ทรั พ ย์ ภัท ร จ ากัด (มหาชน) บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ฟิ นัน ซ่ า จ ากัด และธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จะดาเนินการ
เสนอขายส่วนเพิ่มทุน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงาน
ก.ล.ต. และ /หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น และ/หรื อ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน อาจมีปัญหาอุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการ
ดาเนินการ หรื อในกรณี ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัท
จัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซื ้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึงสัดส่วนหรื อจานวนหรื อรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนหรื อผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ รวมทัง้
ในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนหรื อผู้จองซื ้อส่วนใดหรื อทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นใน
ส่วนของการเสนอขายในประเทศหรื อต่างประเทศโดยเป็ นไปตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ จู องซื ้อทราบล่วงหน้ 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 ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุดต่อผู้ลงทุนผ่านระบบการรับส่ง
ข้ อมูลตามที่ ก าหนดไว้ บ นเว็บ ไซต์ ข องสานัก งาน ก.ล.ต. โดยได้ เริ่ ม นับ ระยะเวลาดังกล่าวในวัน ที่
28 กันยายน 2561 และจะครบ 14 วันในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทังนี
้ ้ สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยกองทุนจะเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนเพิ่มทุนตามกาหนดการดังต่อไปนี ้
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ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
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ระยะเวลาในการขอหนังสือชี ้ชวน และใบ
จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น (ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้
ทัว่ ไป)

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างวัน
และเวลาท าการของสานัก งานใหญ่ แ ละ
สาขาของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และ
สาขาของผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหน่ วย
ลงทุ น หรื อส านักงานใหญ่ และสาขา ของ
ผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ วยลงทุ น (ยกเว้ น
สาขาไมโคร) จนถึ ง เวลา 15.30 น. ของ
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ระยะเวลาในการขอหนังสือชี ้ชวน และใบ
จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น (ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้
พิ เศษและรวมถึ ง กระทรวงการคลัง ) ผู้
ล ง ทุ น ห ลั ก โ ด ย เฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง
(Cornerstone Investor) และผู้ จองซื อ้
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ)

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่างวัน
และเวลาท าการของส านัก งานใหญ่ ข อง
บริ ษั ท จั ด การ หรื อ ส านั ก งานใหญ่ ของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2561
ทั ง้ นี ้ ผู้ จองซื อ้ พิ เ ศษ ผู้ ลงทุ น หลั ก โดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
และกระทรวงการคลังสามารถขอหนังสือชี ้
ชวนและใบจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ได้ จนถึ ง
เวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2561
ส่ ว นผู้ จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น เบื อ้ งต้ นใน
ต่างประเทศสามารถขอหนังสือชี ช้ วนและ
ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ จนถึงเวลา 12.00
น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ระยะเวลาการจองซื อ้ ส าหรั บ ผู้จ องซื อ้
ทัว่ ไป

ตัง้ แต่ วัน ที่ 12 ตุล าคม 2561 ในวัน และ
เวลาทาการของสานักงานใหญ่ และสาขา
ของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสาขา
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหน่ วยลงทุน (ยกเว้ นสาขาไมโคร)
จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม
2561
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ระยะเวลาจองซื ้อสาหรับกระทรวงการคลัง

ในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 ในเวลา
ทาการของสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ
และในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตังแต่
้ เวลา
เปิ ดท าการของสานักงานใหญ่ ของบริ ษั ท
จัดการจนถึงเวลา 14.00 น.

ระยะเวลาจองซื อ้ ส าหรั บผู้จองซื อ้ พิ เศษ
(ยกเว้ นกระทรวงการคลัง)

ในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 ในเวลา
ทาการของสานักงานใหญ่ของผู้จดั การการ
จัด จ าหน่ ายหน่ ว ยลงทุน และในวัน ที่ 25
ตุลาคม 2561 ตัง้ แต่เวลาเปิ ด ท าการของ
ส านั ก งาน ใหญ่ ขอ งผู้ จั ด ก ารก ารจั ด
จาหน่ายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 14.00 น.

ระยะเวลาจองซื อ้ ส าหรั บ ผู้ ซื อ้ หน่ ว ย
ลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ

ในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 ในเวลา
ทาการของสานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการ
และในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตังแต่
้ เวลา
เปิ ดท าการของสานักงานใหญ่ ของบริ ษั ท
จัดการ จนถึงเวลา 12.00 น.

ระยะเวลาจองซื ้อสาหรับผู้ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)

ในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 ในเวลา
ทาการของสานักงานใหญ่ของผู้จดั การการ
จัด จ าหน่ ายหน่ ว ยลงทุน และในวัน ที่ 25
ตุลาคม 2561 ตัง้ แต่เวลาเปิ ด ท าการของ
ส านั ก งาน ใหญ่ ขอ งผู้ จั ด ก ารก ารจั ด
จาหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น.

วันประกาศกาหนดจานวนหน่วยลงทุน
เสนอขายสุดท้ าย

22 ตุลาคม 2561

วัน ประกาศผลการจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่
21 พฤศจิกายน 2561

วัน ที่ ค าดว่า หน่ วยลงทุน ของกองทุน จะ
เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์

31 ตุลาคม 2561
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วันและเวลาตามที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น เป็ นเพียงการคาดการณ์ ดังนัน้ วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน จะประกาศให้ ทราบโดยเร็ วหากมีการเปลีย่ นแปลงวันหรื อเวลาที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น โดยจะประกาศ
ผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ สื่อวิทยุ สือ่ โทรทัศน์ สานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เว็บไซต์ www.TFFIF.com และเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ )
7.2.1

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยลงทุนส่ วนเพิ่มทุน
(1)

ผู้จองซือ้ ทั่วไป
ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วน และใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วน
เพิ่ ม ทุน สาหรั บ ผู้จองซื อ้ ทั่ว ไป ได้ ที่ สานัก งานใหญ่ และสาขาของบริ ษั ท จัด การ
สานักงานใหญ่และสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อสานักงาน
ใหญ่ แ ละสาขาของผู้สนับ สนุน การขายหน่ วยลงทุน (ยกเว้ น สาขาไมโคร) ตาม
รายชื่อที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทา
การของสานักงานใหญ่และสาขาของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหน่ ว ยลงทุน (ยกเว้ น สาขาไมโคร) จนถึ ง เวลา 15.30 น. ของวัน ที่ 19
ตุลาคม 2561
นอกจากนัน้ ผู้จองซื ้อทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี ้ชวน และใบ
จองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
และ www.TFFIF.com ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ตุลาคม 2561 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบ
ความมี ตัวตนของลูก ค้ า (KYC/CDD) และแบบประเมิ น ความเสี่ย งที่ ย อมรั บ ได้
(Suitability Test) ซึ่งสามารถขอรั บ ได้ จ ากสานัก งานใหญ่ แ ละสาขาของบริ ษั ท
จัดการ สานักงานใหญ่ และสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
สานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ นสาขาไมโคร))

(2)

ผู้จองซือ้ พิเศษ )รวมถึงกระทรวงการคลัง( ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
)Cornerstone Investor) และผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ผู้ จองซื อ้ พิ เศษ (รวมถึ ง กระทรวงการคลัง ) ผู้ ลงทุ น หลัก โดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) และผู้ซือ้ หน่วยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่างประเทศ สามารถ
ติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวน และใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ได้ ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษัท
จัดการ หรื อสานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนภายในวันที่ 22
ตุลาคม 2561 โดยผู้จองซือ้ พิเศษ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone
Investor) และกระทรวงการคลังสามารถขอหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยลงทุน
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ได้ จนถึ ง เวลา 14.00 น. ของวัน ที่ 25 ตุลาคม 2561 ส่วนผู้จองซือ้ หน่ว ยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศสามารถขอหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ จนถึง
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2561
7.2.2

วันเวลาทาการเสนอขายและการจองซือ้ หน่ วยลงทุนส่ วนเพิ่มทุน
ผู้จองซือ้ ทั่วไป
ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทาการของสานักงานใหญ่ และสาขา
ของบริ ษัทจัดการ หรื อ สานักงานใหญ่และสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน หรื อสานักงานใหญ่ และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ น
สาขาไมโคร) จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ผู้ จองซื ้อ พิ เศษ )ยกเว้ น กระท รวงการคลั ง ( และผู้ ลงทุ น ห ลั ก โด ย
เฉพาะเจาะจง )Cornerstone Investor(
ในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 ในเวลาทาการของสานักงานใหญ่ของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการ
ของสานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 14.00 น.
กระทรวงการคลัง
ในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561ในเวลาทาการของสานักงานใหญ่ ของบริ ษั ท
จัดการ และในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2561 ในเวลาทาการของสานักงานใหญ่ ของบริ ษั ท
จัดการ และในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของสานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทจัดการจนถึงเวลา 12.00 น.

7.2.3

การกาหนดจานวนหน่ วยลงทุนเสนอขายสุดท้ าย
สาหรับจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ าย บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ จะกาหนดโดยวิธีการทา Bookbuilding
ซึง่ เป็ นวิธีการสารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบันในแต่ละช่วง
จานวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื ้องต้ น โดยเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบันแจ้ งจานวนหน่วย
ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อมายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ โดยจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่
มีนักลงทุนสถาบันเสนอความต้ องการซื ้อเข้ ามา และทาให้ กองทุนได้ รับเงินตามจานวนที่
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กาหนดว่าต้ องใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก
และยังมีความต้ องการซื ้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทาให้ ราคาหน่วย
ลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทัง้ นี ้ จานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายจะเป็ นจานวน
หน่วยลงทุนที่อยูใ่ นช่วงจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื ้องต้ นซึง่ เป็ นช่วงจานวนหน่วยลงทุนที่
ใช้ ในการทา Bookbuilding คื อ 4,000,000,000 - 4,470,000,000 (“ช่ วงจ านวนหน่ วย
ลงทุนเสนอขายเบือ้ งต้ น")
บริ ษัทจัดการ ร่ วมกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนจะประกาศจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายโดยเร็ วภายหลังการกาหนดจานวน
หน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายแล้ วเสร็ จ และมีการลงนามในเอกสารระบุ จานวนหน่วยลงทุน
เสนอขายสุดท้ ายซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) สัญญาซื ้อหน่วยลงทุนในต่างประเทศ
(International Purchase Agreement) และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(Selling Agent Appointment Agreement) แล้ วเสร็ จ โดยคาดว่ า จะสามารถประกาศ
จานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายดังกล่าวภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
สานักงานใหญ่ และสาขาของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน และสานัก งานใหญ่ แ ละสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ย ก เว้ น สาข าไม โค ร) รวม ทั ง้ ผ่ า น ท าง Call Center ขอ งบ ริ ษั ท จั ด ก าร เว็ บ ไซ ต์
www.TFFIF.com และเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ ) ตามรายละเอียดดังนี ้
เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์ /
Call Center

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

www.mfcfund.com

02-649-2000

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จากัด (มหาชน)

www.ktam.co.th

02-686-6100

TFFIF

www.TFFIF.com

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

www.ktb.co.th

02-111-1111

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

www.bangkokbank.com
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อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ไม่สามารถกาหนดจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายได้ หรื อใน
กรณีที่สามารถกาหนดจานวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ ายได้ แต่ในขณะที่ยงั มิได้ มีการจด
132

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน และบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อ
หน่ ว ยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่า งประเทศ ใช้ สิ ท ธิ ย กเลิก การจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัด
จาหน่ายและรับ ประกัน การจ าหน่ ายหน่ว ยลงทุน (Underwriting Agreement) และ/หรื อ
สัญญาซื ้อหน่วยลงทุนในต่างประเทศ (International Purchase Agreement) บริ ษัทจัดการ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซือ้ หน่วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่างประเทศ (Initial
Purchasers) อาจจะยุติการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะคืนเงิน
ค่าจองซื ้อ หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกราย ตามรายละเอียด
ในหัวข้ อ 7.2.9 "การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน"
7.2.4

ราคาจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้จ องซื อ้ ทุก ราย (รวมถึ ง ผู้จ องซื อ้ ทั่วไป ผู้จ องซื อ้ พิ เศษ ผู้ลงทุน หลัก โดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) กระทรวงการคลัง และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่างประเทศ )
จะต้ องชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย

7.2.5

สัดส่ วนการจัดสรรหน่ วยลงทุน
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเป็ นการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนในประเทศผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 9.7.1
"ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (Domestic Bookrunner)" และจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน
ในต่างประเทศผ่านผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามรายชื่อ
ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 9.7.2 "ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)" โดย
บริ ษัทจัดการคาดว่าจะดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อตามสัดส่วนเบื ้องต้ นโดยประมาณดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อทัว่ ไป

1,845,000,000 - 2,056,500,000
หน่วย

 ผู้จองซื ้อพิเศษ (ยกเว้ น
กระทรวงการคลัง)

504,000,000 - 715,500,000
หน่วย

 กระทรวงการคลัง

310,000,000
หน่วย

 ผู้ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง

1,341,000,000 หน่วย

- 357,000,000

133

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(Cornerstone Investor)

ทังนี
้ ้ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนข้ างต้ นเป็ นสัดส่วนเบื ้องต้ น บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื อ้ หน่วยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่างประเทศ ขอสงวนสิท ธิ ในการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
รวมทังอาจพิ
้
จารณาเพิ่มหรื อลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้
จองซื ้อพิเศษ (ยกเว้ นกระทรวงการคลัง) (Claw back / Claw forward) ได้ หรื อเปลีย่ นแปลง
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 7.3.2 "ข้ อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน"
7.2.6

วิธีการจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้จองซื ้อทัว่ ไป
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 ที่สานักงานใหญ่ และ
สาขาของบริ ษั ทจัดการ สานักงานใหญ่ และสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน (เฉพาะผู้จองซื ้อที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่ผ้ จู ดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อกาหนด)
หรื อสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ น
สาขาไมโคร) ได้ ตามวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.2 "วันเวลาทาการเสนอ
ขายและการจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน" โดยจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนขันต
้ ่า 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
โดยไม่จากัดจานวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื ้อต่อ 1 ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วน
เพิ่มทุนสาหรับผู้จองซือ้ ทั่วไป (ทัง้ นี ้ หากผู้จองซือ้ ทาการจองซือ้ มากกว่า
หนึ่งรายการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาจานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อ
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ตามใบจองซื ้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันและทาการจัดสรร นอกจากนี ้ผู้
จองซื ้อไม่สามารถใช้ ชื่อร่วมในการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ )
(2)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่
จองซื อ้ ให้ แก่ บ ริ ษั ท จัด การ ผู้จัด การการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชาระที่ราคา 10.00 บาท ต่อ
1 หน่วยลงทุน และไม่สามารถหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการ
การจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน หรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหน่ ว ยลงทุน ได้
พร้ อมทังกรอกรายละเอี
้
ยดต่าง ๆ ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน และแนบเอกสาร
ประกอบตามที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อกาหนด
หรื อแจ้ งให้ ทราบ

(3)

ผู้จองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า
(KYC/CDD) และได้ รับ การประเมิน ความเสี่ย งที่ ยอมรับ ได้ (Suitability
Test) ตามวิธีการที่บ ริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ ูจองซือ้ ทาการจองซือ้
กาหนด

(4)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์ ได้ ตามวิธีการที่
ผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหน่ว ยลงทุน แต่ละรายก าหนด (เฉพาะรายที่
เปิ ดรับจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์) ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะ
จองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีบัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์หรื อ
บัญ ชี ประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบริ ษั ท
หลักทรัพย์ อื่นตามที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ ู
จองซื ้อทาการจองซื ้อกาหนด และได้ ปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบ
ความมีตวั ตนของลูกค้ า (KYC/CDD) รวมถึงได้ รับการประเมินความเสีย่ ง
ที่ ย อมรั บ ได้ (Suitability Test) ตามวิ ธี ก ารที่ ผ้ ูจัด การการจัด จ าหน่ า ย
หน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อกาหนด ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผล
การประเมิ น ความเสี่ยงที่ ย อมรับ ได้ (Suitability Test) ของผู้จองซือ้ ไม่
เหมาะสมกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องยืนยันความ
ประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนและยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อว่า หากเกิด
ความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี ้ต่อไปในอนาคต บริ ษัท
จัด การ และ/หรื อผู้จัด การการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน ไม่มี ห น้ าที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะต้ องมี
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การควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตั ว ตนของผู้ จองซื อ้ ได้ โดยใช้ ชื่ อ ผู้ ใช้ (User Name) และ
รหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื ้อจะต้ องยืนยันการทาธุรกรรมว่า
ได้ ศึกษาและเข้ าใจข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนในหนังสือชี ้
ชวนหรื อ สรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ ของการเสนอขาย (Executive Summary)
ยอมรับความเสีย่ งในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวน โดย
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกข้ อมูลส่วนตัวและข้ อมูลการจองซื ้อให้ ครบถ้ วน และ
ยืนยันการลงทุนด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนาม
ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป รวมถึงไม่ต้อง
แนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ในการจอง
ซื ้อผ่านระบบออนไลน์
 จะจั ด ให้ มี ส รุ ป ข้ อมู ล ส าคัญ ของการเสนอขาย (Executive
Summary) ปรากฏอยูใ่ นระบบออนไลน์
 จะระบุร าคาจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน จ านวนจองซื อ้ ขัน้ ต่ า และ
จานวนทวีคูณในการจองซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังระบุ
้ ว่าผู้จอง
ซื ้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วน ซึ่งมีข้อมูล
ไม่แ ตกต่า งจากหนังสือ ชี ช้ วนที่ ยื่ น ต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. เพื่ อ
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน ครัง้ นี ไ้ ด้ ก่อนท า
การจองซื ้อหน่วยลงทุน จากเว็บ ไซต์ ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่
www.sec.or.th
(5)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูแนะนาการลงทุน
หรื อ Investment Consultant (IC) โดยยื น ยั น การจองซื อ้ ผ่ า นระบบ
โทรศัพท์บนั ทึกเทปตามวิธีการที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่
ละรายกาหนด (เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
บันทึกเทป) ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะจองซื ้อผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึก
เทปจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์หรื อบัญชี ประเภทอื่นๆ กับ
ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน หรื อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ อื่ น ตามที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อ
กาหนด และได้ ปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า
( Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
รวมถึงได้ รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตาม
วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผ้ จู องซื ้อทาการ
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จองซื อ้ ก าหนด ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผลการประเมิ น ความเสี่ย งที่ ย อมรั บ ได้
(Suitability Test) ของผู้จองซื ้อไม่เหมาะสมกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนใน
ครั ง้ นี ้ ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งยื น ยัน ทางวาจาว่ามี ค วามประสงค์ ที่ จ ะจองซื อ้
หน่วยลงทุนและยืนยันในฐานะผู้จองซือ้ ว่า หากเกิ ดความเสียหายใดๆ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุนนี ้ต่อไปในอนาคต บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่ว ยลงทุนจะจัดให้ มีหนังสือชี ช้ วนหรื อ
สรุ ปข้ อมูลสาคัญ ของการเสนอขาย (Executive Summary) ในเว็บไซต์
ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนจะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทปที่รัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมี ตวั ตนของผู้จองซื ้อได้
และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ ศกึ ษาและเข้ าใจข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนในหนังสือชีช้ วน ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนหรื อสรุ ปข้ อมูลสาคัญของการเสนอ
ขาย (Executive Summary) โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนาม
ในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป รวมถึงไม่ต้อง
แนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
 ผู้แนะนาการลงทุน ต้ องแจ้ งรายละเอียดการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุราคาจองซื ้อ
หน่วยลงทุน จานวนจองซื ้อขันต
้ ่า และจานวนทวีคณ
ู ในการจอง
ซือ้ หน่วยลงทุน จ านวนเงิ น ที่ ต้ องช าระ การฝากหน่ว ยลงทุน
วิธีการและวันที่ต้องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และแจ้ งให้
ทราบว่าผู้จองซือ้ สามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนในหนังสือชีช้ วน ผ่านเว็บไซต์ ของผู้จั ดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนหรื อผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่
www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น การสอบถามเลขประจาตัวประชาชน
วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระโดยระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(ATS)
 ผู้จ องซื อ้ ต้ องยื น ยัน ทางวาจาว่ า ได้ ศึ ก ษาและเข้ า ใจข้ อ มู ล
เกี่ ย วกับ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ในหนังสือ ชี ช้ วน ยอมรั บ
ความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วน
หรื อสรุปข้ อมูลสาคัญของการเสนอขาย (Executive Summary)
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 ผู้แนะนาการลงทุนเมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจอง
ซือ้ ผ่านทางโทรศัพ ท์ บัน ทึก เทป ต้ อ งบัน ทึก ค าสั่งการจองซื อ้
หน่ว ยลงทุน ผ่า นระบบ โดยระบบจะแสดงข้ อ มูลการจองซื อ้
หน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน
วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ
เนื่ องจากจะมี การนาหน่วยลงทุนของกองทุน เข้ าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ ดังนัน้ ในขณะที่จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซือ้
หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป แจ้ งความประสงค์วา่ จะให้
นาหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่
ใด โดยผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
เท่านัน)
้
 ฝากไว้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อที่
ผู้รับ ฝากทรั พ ย์ สิน ที่ ต นมี บัญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ซึ่ งนายทะเบี ย นจะ
ดาเนินการนาหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญ ชีซือ้
ขายหลักทรัพย์หรื อบัญ ชีทรัพย์สินของผู้จองซื ้อนัน้ ๆ ตามที่ได้
ระบุไว้ ในใบจองซื อ้ หน่วยลงทุน ส่วนเพิ่ ม ทุน สาหรั บ ผู้จ องซื อ้
ทัว่ ไป (เข้ าพอร์ ตที่ผ้ จู องซื ้อมีกบั บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ ) หรื อ
 ฝากไว้ กับนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะดาเนินการนาหน่วย
ลงทุ น ที่ ได้ รั บ การจั ด สรรเข้ าฝากไว้ กั บ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้จองซื ้อ (เข้ าบัญชี 600)
โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ
ได้ แก่ “แบบสอบถามเพื่ อ หาข้ อบ่ ง ชี ก้ ารเป็ นบุ ค คลสหรั ฐ ฯ
(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ า
บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” สาหรับผู้จอง
ซื อ้ ที่ เป็ น บุ ค ค ล ธรรม ด า แ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล แ ล ะ เอ ก ส า ร
“แบบสอบถามส าหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล" สาหรับผู้จองซื ้อนิติบุคคลเท่านัน้
พร้ อมลงนามรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่ อนาส่งให้ แ ก่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ

 ออกใบหน่วยลงทุน ในชื่ อของผู้จองซือ้ และจัดส่งให้ ผ้ ูจองซือ้
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ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป โดยผู้จองซื ้อยินดี
มอบหมายให้ น ายทะเบี ยนด าเนิ น การใดๆ เพื่ อจัดการท าใบ
หน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ
นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องระบุในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
อย่างชัดเจน กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ระบุไม่สมั พันธ์ กันหรื อไม่ชัดเจน หรื อไม่ได้ ระบุรหัส
สมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
อย่างใดอย่างหนึ่ง บริ ษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการนา
หน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผู้จองซื ้อ (เข้ าบัญชี 600) ซึ่งจะทาให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนได้ ทนั วันแรกที่หน่วยลงทุนเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ จองซื ้อ พิ เศษ )ยกเว้ น กระท รวงการคลั ง ( และผู้ ลงทุ น ห ลั ก โด ย
เฉพาะเจาะจง )Cornerstone Investor)
ในการจองซื อ้ หน่ว ยลงทุน ของผู้จ องซื อ้ พิ เศษ (ยกเว้ น กระทรวงการคลัง ) และ
ผู้ล งทุ น หลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ให้ ผ้ ูจ องซื อ้ จองซื อ้
หน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ อ งน าส่งใบจองซื อ้
หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อประเภทนันๆ
้ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ลงลายมือชื่ อ
เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการจองซื ้อ
หน่วยลงทุน (ตามที่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะก าหนดหรื อ แจ้ งให้
ทราบ) ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจอง
ซื อ้ โดยผู้ จองซื อ้ จะต้ องช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ ที่ ร าคาจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ กาหนดต่อไป
กระทรวงการคลัง
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนของกระทรวงการคลัง ให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วย
ลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ โดยต้ องนาส่งใบจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ
ที่กระทรวงการคลังได้ ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดหรื อ
แจ้ งให้ ทราบ) ให้ แก่ 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 ยลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทจัดการจะได้ กาหนดต่อไป
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ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ในการจองซือ้ หน่วยลงทุน ของผู้ซือ้ หน่วยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่างประเทศ ให้ ผ้ ูซื อ้
หน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ โดยต้ อง
นาส่งใบจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซือ้ พิเศษที่ผ้ 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 กาหนดต่อไป
ทังนี
้ ้ สาหรับผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระใน
เรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนเอง (หากมี)
7.2.7

การรับชาระราคาและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
ในการชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจานวนเงินที่จองซือ้ ในวันที่จองซือ้ โดยจะหักกลบลบหนีก้ ับบริ ษั ทจัดการ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้
ในการเสนอขายครั ง้ แรก การรั บ ช าระและการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
)ก(

ผู้จองซือ้ ทั่วไป
(1)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็ม
ตามจานวนที่จองซื ้อในราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนในวันที่จองซื ้อ โดยชาระ
เป็ นเงินสด (เฉพาะการจองซื ้อผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้ เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค เงิน
โอน เงิ น โอนบาทเนต การโอนเงิ น ผ่ านระบบการโอนอัต โนมัติ (ATS)
(เฉพาะการจองซือ้ ผ่านผู้จัด การการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน (ยกเว้ น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)) โดยให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ผ้ จู ดั การการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด) การหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพ ย์ (เฉพาะผู้ที่มีบัญ ชีซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ ตามที่ผ้ ูจัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนกาหนด (ยกเว้ นการจองซือ้ ผ่านบริ ษัทหลักทรัพ ย์
ภัทร จากัด (มหาชน) โดยให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ าย
หน่วยลงทุนแต่ละรายจะกาหนดต่อไป) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการหรื อ
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ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นชอบ โดยสามารถทาการจองซื ้อ
หน่ ว ยลงทุ น และช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(แล้ วแต่ ก รณี ) และกรณี ก ารช าระค่ า จองซื อ้ ด้ วยเช็ ค ดราฟต์ และ
แคชเชียร์ เช็ค ผู้จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ที่จองซื ้อและไม่เกินวันที่
18 ตุลาคม 2561 และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายดังนี ้ (1) กรณี จองซื ้อผ่าน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) หรื อผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน (ยกเว้ น ธนาคาร กรุ งไทย จากัด (มหาชน)) เพื่อเข้ า
บัญชีเงินฝากที่ผ้ รู ับจองซื ้อแต่ละรายจะได้ แจ้ งต่อไป (2) กรณีจองซื ้อผ่าน
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิ ดไว้ เพื่อการรับชาระเงินซื ้อหน่วยลงทุน
ในชื่อ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน TFFIF”
(2)

วันและช่วงเวลาสาหรับการรับชาระราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน


สาหรับการจองซื ้อระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 17
ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทาการของสานักงานใหญ่ และ
สาขาของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสาขาของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อสานักงานใหญ่และสาขาของ
ผู้ส นับ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น (ยกเว้ น สาขาไมโคร) และ
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2561
(ก) กรณี จองซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รับชาระ
ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์
เช็ค เงินโอน หรื อเงินโอนบาทเนตผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร
ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่รับจองรายนันเท่
้ านัน้
หรื อ
(ข) กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน รับชาระราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธี
ดังต่อไปนี ้
 เงิ นสด (เฉพาะการจองผ่านธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) เท่านัน)
้
 เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอน เงินโอนบาทเนต
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 การโอนเงิ น ผ่ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ (ATS)
(เฉพาะการจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน (ยกเว้ น ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)) โดย
ให้ เป็ นไปตามวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนแต่ละรายกาหนด)
 การหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะผู้ที่
มี บั ญ ชี ซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต ามที่ ผ้ ู จั ด การการจั ด
จาหน่ายหน่วยลงทุนกาหนด (ยกเว้ นการจองซื ้อผ่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โดยให้ เป็ นไป
ตามวิธีการที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่
ละรายจะกาหนดต่อไป) หรื อ
 วิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนเห็นชอบ


สาหรับการจองซื ้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม
2561 และภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2561:
(ก) กรณีจองซื ้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รับชาระ
ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด เงินโอน หรื อเงินโอน
บาทเนต ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารของผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนที่รับจองรายนันเท่
้ านัน้ หรื อ
(ข) กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน รับชาระราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
 เงิ นสด (เฉพาะการจองผ่านธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) เท่านัน)
้
 เงินโอน เงินโอนบาทเนต
 การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะ
การจองซื ้อผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
(ยกเว้ น ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน)) โดยให้
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เป็ น ไปตามวิธีก ารที่ผ้ ูจัด การการจัด จาหน่ายหน่ว ย
ลงทุนแต่ละรายกาหนด) หรื อ
 การหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะผู้ที่
มี บั ญ ชี ซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต ามที่ ผ้ ู จั ด การก ารจั ด
จาหน่ายหน่วยลงทุนกาหนด (ยกเว้ นการจองซื ้อผ่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โดยให้ เป็ นไป
ตามวิธีการที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนแต่
ละรายจะกาหนดต่อไป) หรื อ
 วิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนเห็นชอบ
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ดราฟต์ และแคชเชียร์ เช็ค ให้ ระบุชื่อ
ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็ค ดราฟต์
และแคชเชียร์ เช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน
รายละเอียดวิธีการรับชาระเงินทีบ่ ริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด อาจมี
ความแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัท
จัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละรายจะกาหนด
ผู้จองซื ้อต้ องยื่นใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปที่
กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมกับ
เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์ เช็คหรื อหลักฐานการชาระเงินอื่น ณ สถานทีข่ อง
บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนภายในวันเวลาทีร่ ะบุไว้ ในหัวข้ อ 7.4.2 ข้ อ 2. “วันเวลาทา
การเสนอขายและจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน"
(3)

หลัง จากที่ บ ริ ษั ท จัด การ ผู้ จัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ รับใบจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปพร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบ
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ในส่วน
นี ้แล้ ว บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุน
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การขายหน่วยลงทุน จะออกสาเนาใบจองซือ้ หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
สาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
(4)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์
และแคชเชี ยร์ เช็ ค ซึ่งไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่จองซือ้ ไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนทาการ
จองซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วนั ทาการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อ เวลาที่
ล่วงเลยจากเวลา 15.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ไปแล้ ว บริ ษั ท
จัดการ ผู้จัดการการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุน การขาย
หน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผู้จองซื ้อ บริษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการ
เสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้

)ข(

(5)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทาการจองซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชาระเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(6)

บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนจะนาเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้
ในบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับ สนุน การขายหน่ วยลงทุน เปิ ด ไว้ เพื่ อ การรั บ ช าระเงิ น ค่ าจองซื อ้
โดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ จะต้ องแยกเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนออก
จากทรัพย์สนิ อื่นๆ เพื่อส่งมอบให้ แก่บริ ษัทจัดการต่อไปเท่านัน้ และจะหัก
กลบลบหนี ้หรื อนาไปใช้ ในการอื่นใดมิได้

ผู้ จองซื ้อ พิ เศษ )ยกเว้ น กระท รวงการคลั ง ( และผู้ ลงทุ น ห ลั ก โด ย
เฉพาะเจาะจง )Cornerstone Investor(
ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยยื่น
ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ ที่กรอกครบถ้ วนและเอกสารประกอบ
ในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะกาหนด
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หรื อแจ้ งให้ ทราบ) ณ สถานที่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวัน
เวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.2 "วันเวลาทาการเสนอขายและการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ส่ว นเพิ่ ม ทุน " และชาระค่าจองซื อ้ ในราคาจองซื อ้ หน่วยลงทุน ตามวิธี ก าร และ
ระยะเวลาที่กาหนดหรื อแจ้ 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 7.2.2 "วันเวลาทาการเสนอขายและ
การจองซื ้อหน่วยลงทุน" และชาระค่าจองซื ้อในราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการ
และระยะเวลาที่กาหนดหรื อแจ้ งโดยบริ ษัทจัดการ

)ง(

7.2.8

ผู้ซอื ้ หน่ วยลงทุนเบือ้ งต้ นในต่ างประเทศ
ผู้ซื อ้ หน่วยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่างประเทศจะต้ อ งจองซื อ้ หน่วยลงทุน ผ่า นบริ ษั ท
จัดการโดยยื่นใบจองซือ้ หน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อพิเศษ ที่กรอกครบถ้ วนและ
เอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดหรื อแจ้ ง
ให้ ทราบ) ณ สถานที่ของบริ ษัทจัดการ ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.2 "วัน
เวลาทาการเสนอขายและการจองซื ้อหน่วยลงทุน" และชาระค่าจองซื ้อในราคาจอง
ซื ้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดหรื อแจ้ งโดยบริ ษัทจัดการ

ข้ อสงวนสิทธิ
ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หรื อเมื่อสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั ง้ แรกแต่ ยัง มิ ได้ มี ก ารจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน หากเกิ ด
เหตุการณ์ดงั ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าสุดท้ ายของหัวข้ อ 7.2.3 "การกาหนดจานวนหน่วย
ลงทุนเสนอขายสุดท้ าย” บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้
ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนได้ และบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการ
เสนอขายหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้
และให้ การอนุมตั ิให้ เสนอขายหน่วยลงทุนนันสิ
้ ้นสุดลงในวันที่รายงานให้ สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน ตามความในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการจะคืน
หรื อดาเนิ นการให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับ สนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกราย ตาม
รายละเอียดในหัวข้ อ 7.2.9 "การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน"
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บริ ษัทจัดการ หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
และ/หรื อระงับการจองซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรื อบางส่วน ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
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 ที่ ผ้ ูลงทุน ต่างด้ าวจองซือ้ หน่วยลงทุน เกิ น ร้ อยละ 49 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(3)

กรณีที่บคุ คลที่จองซื ้อเป็ นบุคคลที่มีกฎหมายกาหนดห้ ามมิให้ มีการลงทุน
ในหน่วยลงทุน

(4)

กรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ใช้ ดุลยพินิจปฏิเสธ และ/หรื อระงับการ
จองซื ้อหน่วยลงทุน เนื่องจากได้ รับเอกสารหรื อข้ อมูลจากผู้จองซื ้อหน่วย
ลงทุนซึง่ ไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

(5)

กรณีทบี่ ริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน ใช้ ดลุ ยพินิจปฏิเสธและ/หรื อระงับการจองซื ้อหน่วย
ลงทุน อันเนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตวั 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 น ประโยชน์ ต่อ กองทุน หรื อ ผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อ กรณี ที่ ก ารจองซื อ้
หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผล
เสีย หายแก่ ก องทุน เป็ น ต้ น ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้
ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเป็ นหลัก
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(7)

กรณีทบี่ ริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนใช้ ดลุ ยพินิจปฏิเสธและ/หรื อระงับการจองซื ้อหน่วย
ลงทุน เนื่องจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนยังไม่มีประวัติการทาและไม่ยินยอม
ท าแบบตรวจสอบความมี ตัว ตนของลูก ค้ า (KYC/CDD) พร้ อมแนบ
หลักฐานการระบุตวั ตน และ/หรื อ แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Suitability Test) หรื อผู้จองซือ้ หน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารั บทราบถึ ง
ระดับความเสีย่ งของกองทุนในใบจองซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้จองซื ้อปฏิเสธ
การให้ คารับรองหรื อความยินยอมใดๆ หรื อไม่กรอกข้ อมูลที่กาหนดไว้ ใน
ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วน หรื อไม่นาส่งเอกสารประกอบในการ
จองซื ้อหน่วยลงทุน หรื อไม่ดาเนินการตามขันตอนในการจองซื
้
้อที่บริ ษัท
จัดการ ผู้จัดการการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ ผู้สนับสนุน การขาย
หน่วยลงทุนที่รับจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด

(8)

กรณี บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จอง
ซื ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

(9)

ในกรณี ที่ มี เหตุไม่พึ ง ประสงค์ จ นท าให้ บ ริ ษั ท จัด การ ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศเห็นว่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้ ว
ไม่ ถึ ง ร้ อยละ 75 ของมู ล ค่ า เงิ น ที่ ก องทุน ระดมทุ น ได้ หรื อ มู ล ค่ า ของ
ทรั พ ย์ สิ น โครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก องทุ น จะลงทุ น อาจไม่ เป็ นไปตามที่
คาดหมาย เช่น มีเหตุอนั จะทาให้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานไม่ป ระสบความสาเร็ จ หรื อ อาจเกิ ดเหตุสุด วิสยั หรื อเหตุอันไม่
คาดหมายกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะเข้ าลงทุน จน
เป็ นเหตุให้ กองทุน ไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศสงวน
สิท ธิ ที่ จะพิ จ ารณาลดขนาดของการเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน โดยบริ ษั ท
จัด การ ผู้จั ด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น
เบื อ้ งต้ น ในต่างประเทศอาจด าเนิ นการระงับการจองซือ้ บางส่วน หรื อ
ทัง้ หมด และ/หรื อ ระงับ การจัด สรรหน่ ว ยลงทุน บางส่ว นหรื อ ทัง้ หมด
แล้ วแต่กรณี
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(10)
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เพื่อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน หรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ 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 เสธที่ 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

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขาย
หน่ ว ยลงทุน หรื อ ผู้ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน เบื อ้ งต้ น ในต่ า งประเทศมี พัน ธสัญ ญา หรื อ
ข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะ
เกิ ดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน และผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ น
ในต่างประเทศสงวนสิทธิ ที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พัน ธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรัฐ ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
7.2.9

การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
กรณีท่ ตี ้ องมีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนที่จอง
ซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย ในกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจากการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุน และ/หรื อ ได้ ยุติการขายหน่วยลงทุนเนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2 "การ
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เสนอขายหน่วยลงทุน" โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึง
การยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ส่วนเพิ่ ม ทุน และให้ ถื อ ว่าการอนุมัติ ให้ เพิ่ ม ทุนจดทะเบี ย นของ
กองทุนสิ ้นสุดลงในวันที่รายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ บริ ษั ทจัดการจะคืน
หรื อดาเนินการให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื ้อหน่วยลงทุน
แต่ละใบซึ่งจองซื อ้ ผ่านบริ ษั ทจัดการผู้จัด การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนสิ ้นสุดลง พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจาก
เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารผู้รับฝากเงิน
เพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะนาไปจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน โดยในกรณีที่บริ ษัทจัดการคานวณผลประโยชน์
ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมีเศษทศนิยม
มากกว่า 2 ตาแหน่ง บริ ษัทจัดการจะคานวณโดยปั ดทศนิยมลงให้ เหลือ 2 ตาแหน่ง
และคืนผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่คานวณได้ ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ได้ ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ น ได้ เพราะพฤติก ารณ์ อันใดอัน หนึ่งที่ บ ริ ษั ท จัด การ
ผู้จัดการการจัดจาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเองต้ องรับผิดชอบ
บริ ษัทจัดการจะชาระ หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้ องแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ชาระดอกเบี ้ย
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัท
จัดการคืนเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
(2)

กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ ถือว่าการอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนสิ ้นสุดลง
หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(2.1)

มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ถึง 500 ราย

(2.2)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้ านบาท โดยการ
คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
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(2.3)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อ รวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคล
อื่น (ถ้ ามี) มีมูลค่าไม่เพี ยงพอที่จะลงทุน ในทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก หรื อ

(2.4)

มีก ารจัด สรรหน่วยลงทุน ให้ แ ก่บุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ยวกัน ใดไม่
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 "ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน"

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ สานัก งาน ก.ล.ต. ทราบกรณี ต าม (2.1) ถึ ง (2.4)
ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว และ
บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบ
จองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จัด การการจัดจาหน่าย
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
นาไปจดทะเบี ยนกองทรั พย์ สิน เป็ น กองทุน โดยในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การค านวณ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ วมี
เศษทศนิ ยมมากกว่า 2 ตาแหน่ง บริ ษั ทจัดการจะคานวณโดยปั ดทศนิ ยมลงให้
เหลือ 2 ตาแหน่ง และคื นผลประโยชน์ ให้ แก่ ผ้ ูจองซือ้ หน่วยลงทุน ตามจานวนที่
คานวณได้ ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี ) ไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ ได้ ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ น ได้ เพราะพฤติ ก ารณ์ อัน ใด
อันหนึ่งที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่ ว ยลงทุน เองต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ บริ ษั ท จัด การจะช าระ หรื อ ด าเนิ น การให้
ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุน หรื อ ผู้ สนับ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น ที่
เกี่ยวข้ องแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี
นับ แต่ วัน ที่ ค รบก าหนดเวลานัน้ จนถึ ง วัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ จน
ครบถ้ วน
(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื ้อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อมีการใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หน่วยลงทุนรายใดไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนด้ วยเหตุที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนนี ้ โดยบริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัด
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จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี )
คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่า
จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ถกู ปฏิเสธหรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อถูกยกเลิกการขายตาม
ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึง่ จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุน การขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน3 วันทาการ
หลังจากวันที่ประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไปโดยจะคืนเงิน
ผ่านการโอนเงิน เข้ าบัญ ชี เงิ น ฝากของผู้จองซือ้ หรื อการน าเงิน เข้ าบัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ (เฉพาะผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามที่ผ้ จู ดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนกาหนด) หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่าน
ระบบการโอนเงิ น อัต โนมัติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) (เฉพาะกรณี ผ้ ูจองซือ้ มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลักทรัพ ย์ /สัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า
ตามที่บริ ษัทจัดการ/ผู้จัดการการจัดจาหน่าย/ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ผ้ ู
จองซื ้อทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนกาหนด โดยวิธีการการคืนเงินให้ เป็ นไปตามที่ผ้ รู ับ
จองซื ้อแต่ละรายจะกาหนดต่อไป) ทังนี
้ ้ ในกรณีการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
เงินฝากของผู้จองซื ้อ ถ้ าหากผู้จองซื ้อระบุข้อมูลไม่สมั พันธ์ กนั หรื อไม่ชดั เจน บริ ษัท
จัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็ค ภายในเวลา 3 วันทาการหลังจากวันที่
ประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป
อย่างไรก็ดีไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื ้อ การ
นาเงิ นเข้ าบัญ ชี ซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ของผู้จองซื อ้ การโอนเงิ น ค่าจองซือ้ เข้ าบัญ ชี
ธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ ส่ ง เช็ ค คื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่า
จองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหาย
ใด ๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากของผู้จองซื ้อ การนา
เงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ การโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อ การสูญ หายในการจัด ส่ง เช็ ค ซึ่ ง ไม่ ใช่ ค วามผิ ด ของ
บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

151

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(4)

ภายหลังจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครั ง้ แรกนี ้เสร็ จ
สิ ้นลง และกองทุนได้ ดาเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนแล้ ว แต่กองทุนไม่สามารถเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการจะต้ อง
ดาเนิน การลดเงิน ทุนจดทะเบี ยนของกองทุน และคื นเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
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 ท จัด การไม่สามารถคื น เงิ น ค่า จองซื อ้ หน่วยลงทุน ได้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ นได้ เพราะพฤติก ารณ์ อัน ใดอัน หนึ่งที่ บ ริ ษั ท
จัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนจนครบถ้ วน

(5)

กรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุน
เนื่องจากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้อันเป็ นเหตุให้ ต้องเลิกกองทุน
(6.1)

มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ที่ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามประกาศ
ทน. 1/2554

(6.2)

มีก ารด าเนิ น การเมื่ อได้ รับ อนุมัติ ให้ เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน ไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554

(6.3)

มีการดาเนินการไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการของ
กองทุนภายหลังการจัดตังตามภาค
้
2 ของประกาศ ทน. 1/2554

(6.4)

มี ก ารเสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุน ที่ ไม่เป็ น ไปตามประกาศ ทน.
45/2561

(6.5)

มีการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานไม่เป็ นไปตามแผนการลงทุน ที่ได้ กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุน ซึง่ เป็ นกรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินการของ
กองทุน

(6.6)

มีการบริ หารจัดการกองทุนโดยฝ่ าฝื นหรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ใน
ภาค 3 ของประกาศ ทน. 1/2554
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โดยบริ ษั ท จัด การจะคื น หรื อ ด าเนิ น การให้ ผ้ ู จัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ส่วน
เพิ่ ม ทุน แต่ล ะใบซึ่ง จองซื อ้ ผ่า นบริ ษั ท จั ด การผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยหน่ วยลงทุน 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 ษัทจัดการคานวณผลประโยชน์ที่ เกิดขึ ้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 บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการให้ มีการเลิกกองทุนทันที ซึง่ จะต้ องมีการดาเนินการตามกระบวนการชาระบัญชี
ของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 13.5 "การชาระบัญชีกองทุน” ซึ่งจะมีการหักค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนก่อนคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน หรื อการปิ ดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
หมายถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.9 "การคืนเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะคืน หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุน (พร้ อมด้ วยผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามกรณีที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.9 "การ
คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ” วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5)) ข้ างต้ น ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนที่
จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.9 "การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
ข้ างต้ น โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากในชื่อของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน หรื อนาเงินเข้ าบัญชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนกาหนด) หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่า "Automatic Transfer System" หรื อ "ATS") (เฉพาะกรณี ผ้ จู องซื ้อมีบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์/ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่บริ ษัทจัดการ/ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
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ลงทุน/ ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ผ้ ูจองซือ้ ท าการจองซือ้ หน่วยลงทุนกาหนด โดย
วิธีการคืนเงินให้ เป็ นไปตามที่ผ้ รู ับจองซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกาหนดต่อไป) ทังนี
้ ้ ตามแต่
วิธีการที่ผ้ ูจองซือ้ หน่วยลงทุน จะได้ แจ้ งความประสงค์ ไว้ ในใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ภายใน
ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ในแต่ละกรณีตามหัวข้ อ 7.2.9 "การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน” ข้ างต้ น
รายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนที่บ ริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด อาจมีความแตกต่างกัน
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกาหนด
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และผู้จองซื ้อไม่มีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่บริ ษัทจัดการ/ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน/ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนกาหนด แล้ วผู้จอง
ซื ้อระบุไม่สมั พันธ์ กนั หรื อไม่ชดั เจน หรื อมิได้ แนบสาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีบญ
ั ชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็ ค หรื อแคชเชียร์ เช็ ค ขีด
คร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนและจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
รายใด (แล้ ว แต่ ก รณี ) ไม่ ส ามารถคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ภายในก าหนดเวลาดัง กล่า วให้ แ ก่
ผู้จ องซื อ้ ที่ จ องซื อ้ หน่ว ยลงทุน ผ่า นตนได้ เพราะพฤติ ก ารณ์ อัน ใดอัน หนึ่งที่ บ ริ ษั ท จัด การ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง ต้ อง
รับผิดชอบ บริ ษัทจัดการจะชาระ หรื อดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้ องแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี ) ชาระดอกเบี ้ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่พ้นกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
หรื อส่วนต่างค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจนสาเร็ จ สมบูรณ์ และครบถ้ วน
7.2.10 เอกสารประกอบในการจองซือ้ หน่ วยลงทุน
เอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีๆ ไป โดยบริ ษัทจัดการ
และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติม
เอกสารประกอบในการจองซื ้อหน่วยลงทุนตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรี ยกเอกสารหลักฐาน
อื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย หรื อสัญชาติตา่ งด้ าว
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(1)

(2)
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สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ (กรณี บุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทย) หรื อสาเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตนข้ างต้ น
ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อที่อยู่ของผู้จองซื ้อ) ทังนี
้ ้
กรณี บุคคลสัญ ชาติต่างด้ าว หากมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญ ชาติ
ต้ องระบุที่อยูใ่ นประเทศไทยในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
ในกรณี ที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน และผู้
จองซื ้อไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ /สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่บริ ษัท
จัดการ/ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน /ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนกาหนด ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดิน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ น
บัญชีร่วม

ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ เอกสารข้ างต้ นจานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ต้ อ งลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งโดยเจ้ า ของบัญ ชี (ห้ า มใช้
กระดาษ Reused)
กรณีคณะบุคคล
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

สาเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
้
คคล
สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษี อ ากรในใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณี ที่ป ระสงค์ จะจองซือ้ แยก
ต่างหากจากการจองซื ้อในชื่อของบุคคลธรรมดา)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม ที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรอง
หนังสือมอบอานาจ หรื อสาเนา (กรณีมอบอานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10
บาท พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจที่
ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง อนึ่ง หากหนังสือมอบ
อานาจกระทาการเป็ นฉบับ สาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าวต้ องลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบอานาจด้ วย
ในกรณี ที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน และผู้
จองซื ้อไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ /สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่บริ ษัท
จัดการ/ผู้จดั การการจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน/ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
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ลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนกาหนด ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดิน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ น
บัญชีร่วม
ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ เอกสารข้ างต้ นจานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ต้ อ งลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งโดยเจ้ า ของบัญ ชี (ห้ า มใช้
กระดาษ Reused)
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรื อ คณะบุคคลที่จองซื ้อโดยใช้ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
โดยไม่ได้ ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร จะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที่ใช้
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจานวนจองซื ้อในใบจอง
ซื ้อทุกใบเป็ น 1 รายการเพื่อใช้ ในการจัดสรร
กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(1)

(2)
(3)

(4)

สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนนับ
จนถึงวันยื่นใบจองซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ ามี)
หนังสือมอบอานาจ หรื อสาเนา (กรณีมอบอานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบอานาจ อนึง่ หากหนังสือมอบอานาจ
กระทาการเป็ นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าวต้ องลงนามรับรอง
ความถูกต้ องโดยผู้มอบอานาจด้ วย
ในกรณี ที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไ ว้ ในหนังสือชีช้ วน และผู้
จองซื ้อไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ /สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่บริ ษัท
จัดการ/ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน /ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนกาหนด ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพ ย์ หรื อสาเนารายการเดิน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ น
บัญชีร่วม
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ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ เอกสารข้ างต้ นจานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ต้ อ งลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งโดยเจ้ า ของบัญ ชี (ห้ า มใช้
กระดาษ Reused)
กรณี นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ า งประเทศ และแต่ ง ตั ง้ ให้ ผู้ ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หรื อสาเนาหนังสือรับรองการเป็ น
นิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่
หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติ บุค คลนัน้ ก็ ได้ และหนังสือรั บรองการเป็ นนิ ติ
บุคคลดังกล่าว ต้ องออกมาไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อหน่วย
ลงทุ น โดยจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ชื่ อ นิ ติ บุ ค คล ผู้มี อ านาจลง
ลายมือ ชื่ อผูกพัน นิติบุคคล และเงื่ อนไขหรื อข้ อจากัด อานาจในการลง
ลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
หนัง สือ มอบอ านาจที่ นิ ติ บุค คลต่ า งประเทศนัน้ มอบอ านาจให้ ผ้ ูดูแ ล
ทรัพย์สิน (Custodian) หรื อสาเนา (กรณี มอบอานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์
30 บาท
หนังสือมอบอานาจของผู้ดูแลทรัพย์ สิน (Custodian) หรื อสาเนา (กรณี
มอบอานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบอานาจ
ในกรณี ที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน และผู้
จองซื ้อไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ /สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามที่บริ ษัท
จัดการ/ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน /ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนกาหนด ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดิน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ที่ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชีผ้ จู องซื ้อ โดยจะต้ องไม่เป็ น
บัญชีร่วม

ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ เอกสารข้ างต้ นจานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (Statement) ต้ อ งลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งโดยเจ้ า ของบัญ ชี (ห้ า มใช้
กระดาษ Reused)
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กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศอื่น ๆ
ให้ นาส่งเอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นบุคคลต่างด้ าว และ ถิ่นที่อยู่
และ/หรื อเอกสารอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ เอกสารข้ างต้ นจานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสาเนา
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อสาเนารายการ
เดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
เจ้ าของบัญชี (ห้ ามใช้ กระดาษ Reused)
หมายเหตุ






กรณี เป็ น เอกสารที่ ม าจากต่ า งประเทศ ส าเนาเอกสารประกอบที่ ล ง
ลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อ หน่วยงานอื่น ใดที่ มี อานาจในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือ
ชื่ อ ของผู้จั ด ท าหรื อ ผู้ใ ห้ ค ารั บ รองความถู ก ต้ องของเอกสาร และให้
เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัดทาหรื อรับรองความถูก ต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น
ซึ่งต้ องมีอายุไม่เกิ น 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อหน่วยลงทุน และ
แนบสาเนาใบแสดงสถานภาพการเป็ นบุคคลต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดิน ทาง (แล้ วแต่กรณี ) ที่ ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิ ติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลง
และข้ อ ก าหนดต่ างๆ ตามที่ ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัด การกองทุน และ
หนัง สื อ ชี ช้ วน และ/หรื อ ตามประกาศ ค าสั่ง ระเบี ย บต่ า งๆ ที่ ก .ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กาหนด ทังที
้ ่ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะได้
แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ า และให้ คารับรองตามที่จะได้ กาหนดไว้ ในใบ
จองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ใน
การพิ จ ารณาเรี ย กเอกสารหลัก ฐานอื่ น ๆ ทดแทน หรื อ เพิ่ ม เติ ม ตามที่
เห็นสมควร

อย่ า งไรก็ ต าม รายละเอี ย ดเอกสารประกอบในการจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ที่ บ ริ ษั ท จัด การ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกาหนด
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อาจมีความแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะกาหนด ซึง่ ผู้จองซื ้อ
จะต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของบริ ษั ท จัด การ ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้ ติดต่อเพื่อการจองซื ้อหน่วย
ลงทุน
7.3

การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่
การ เห็น ชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ น อย่างอื่น และ/หรื อ ในกรณี ที่บ ริ ษั ทจัด การและผู้จัด การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน เห็ น ว่าการเสนอขายส่วนเพิ่ ม ทุน อาจมี ปั ญ หา อุป สรรค หรื อ ข้ อจากัดในการ
ดาเนินการ หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเห็นสมควร บริ ษัทจัดการ
และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ้อและ
การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน หรื อหนังสือชี ้ชวนตามความเหมาะสม
เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
7.3.1

วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป
บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ทัว่ ไปภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนไม่เกิน
จานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุก
รายตามจานวนที่จองซื ้อ
ในกรณี ที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทั่วไปทุกรายจองซือ้ รวมกันมีจานวนเกิ น
จานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป ดังนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุกรายในรอบแรกตามจานวนจองซือ้ ขัน้ ต่ า
1,000 หน่วย) โดยหากผู้จองซื ้อทาการจองซื ้อมากกว่า 1 ใบจองซื ้อหน่วย
ลงทุนส่วนเพิ่มทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ที่จะนาจานวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้
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ตามใบจองซื ้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อทาการจัดสรรตามวิธีการที่
ก าหนดในข้ อ นี ้ และเมื่ อ ได้ รั บ ผลการจัด สรรของผู้จ องซื 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 องซื ้อ
ทั่วไปทุกรายอย่างเท่าเทียมกันครั ง้ ละ 100 หน่วย วนเป็ นรอบไปเรื่ อย ๆ
จนกว่าจะครบจานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จัดสรรสาหรับผู้จองซือ้
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 ้อทั่วไปที่มีสิทธิ ได้ 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 สุ่ ม คั ด เลื อ กรายชื่ อ ผู้ จองซื อ้ ทั่ ว ไปที่ มี สิ ท ธิ ได้ 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 กับ ผู้ลงทุนรายนัน้ ในกรณี ที่จานวน
หน่ ว ยลงทุน ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ทั่ว ไปทุก รายจองซื อ้ รวมกั น มี จ านวนมากกว่า
จานวนสุดท้ ายของหน่วยลงทุนที่จดั สรรสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายนัน้ จะดาเนินการโดยบริ ษัทเซ็ทเทรด
ดอทคอม และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ภายในวันที่
22 ตุลาคม 2561 โดยผู้จองซื ้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ ที่สานักงานใหญ่
และสาขาของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
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หน่วยลงทุน และสานัก งานใหญ่ และสาขาของผู้สนับสนุน การขายหน่วยลงทุน
(ยกเว้ นสาขาไมโคร) หรื อทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตามที่กาหนดไว้ ในหัว ข้ อ
7.2.3 การก าหนดจ านวนหน่ วยลงทุน เสนอขายสุด ท้ า ย" หรื อ ผ่า นทางเว็ บ ไซต์
www.settrade.com ทัง้ นี ้ สาหรั บ การตรวจสอบที่ สานัก งานใหญ่ และสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และสานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน (ยกเว้ นสาขาไมโคร) หรื อทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.2.3 "การกาหนดจานวนหน่วยลงทุนเสนอ
ขายสุดท้ าย" นัน้ สามารถตรวจสอบได้ เฉพาะข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนที่มีการ
จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนรายนันเท่
้ านัน้
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปที่จองซือ้ 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
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ ผ้ ูจองซือ้ พิ เศษ(ยกเว้ นกระทรวงการคลัง) และผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ 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 7.2.5 "สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน " ตามวิธีการที่บริ ษัท
จัดการ และ/หรื อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และ/หรื อ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นใน
ต่างประเทศ จะได้ กาหนด ทังนี
้ ้ หน้ าที่ในการจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนของผู้
จองซื ้อพิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้ าทาสัญญาซื ้อหน่วยลงทุนใน
ต่ า งประเทศ (International Purchase Agreement) และสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) และเงื่อนไข
ต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเกิดขึ ้นเป็ นผลสาเร็ จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
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การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)
บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ 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)
ต า ม สั ญ ญ า Cornerstone Investment Agreement โด ย ผู้ ล งทุ น ห ลั ก โด ย
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 ท จัด การจะจัด สรรหน่ว ยลงทุน ให้ แก่ ก ระทรวงการคลัง ในจ านวนหน่ วยลงทุน ตาม
สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับกระทรวงการคลังตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.5 "สัดส่วน
การจัดสรรหน่วยลงทุน " ตามวิธีการที่บริ ษั ทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
และ/หรื อ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ จะได้ กาหนดร่วมกัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อเป็ น
การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุน หรื อ ผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน โดยรวม หรื อ
ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร
หรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุน แต่บ างส่วนหรื อทัง้ หมดก็ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจองซือ้
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน จะเกิ ด ขึน้ หลังจากการจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน แล้ ว เสร็ จ และนาย
ทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้ งผลการฝากหลักทรัพย์ หรื อใบ
หน่วยลงทุน (กรณี ผ้ จู องซื ้อขอออกเป็ นใบหน่วยลงทุน ) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายส่วนเพิ่ม
ทุน ทัง้ นี ้ วันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก หมายถึง 25 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวัน
สุดท้ ายของการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
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ข้ อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
(1)

ข้ อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดรวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะ
เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่สานักงาน 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 7.7 "ข้ อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน"

(2)

เนื่องจากมีการแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ ผู้
ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และกระทรวงการคลังออก
จากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื ้อทั่วไปไว้ แล้ ว ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน ” บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใน
ส่วนที่เสนอขายต่อผู้จองซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษที่ได้ รับการจัดสรรแบบผู้จอง
ซื อ้ พิ เ ศษ แบบผู้ ลงทุ น หลั ก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor)หรื อ
กระทรวงการคลังอีก เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้
จองซื ้อทัว่ ไปให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ ทังนี
้ ้ สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละ
รายรวมทังกลุ
้ ่มบุคคลเดียวกันของผู้ลงทุนรายนันต้
้ องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ ใน
หัวข้ อ 7.7.2 "อัตราการถือหน่วยลงทุน"

(3)

บริ ษั ท จัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย และผู้สนับ สนุนการขายหน่วยลงทุน ไม่
สามารถเสนอขาย จาหน่าย จัดสรร หรื อส่งมอบหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ให้ บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กัน หรื อผู้มีภูมิลาเนาในสหรัฐอเมริ กาหรื อพลเมืองของ
สหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่เป็ นการดาเนินการโดยอาศัยข้ อยกเว้ นบางประการ อีกทังยั
้ ง
ไม่สามารถเสนอขาย จาหน่าย จัดสรร หรื อส่งมอบหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริ กา
หรื อ เพื่ อ บัญ ชี ห รื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข อง “บุ ค คลอเมริ กัน ” ตามที่ นิ ย ามไว้ ใ นกฎ
Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายหรื อขาย
หน่ วยลงทุน ให้ แ ก่ บุค คลที่ มิ ใช่ ค นสหรั ฐ อเมริ ก าโดยเป็ น ธุ รกรรมนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

ข้ อตกลงเรื่ องการห้ ามขายหน่วยลงทุนของกระทรวงการคลัง
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรี ยมการจัดตังและก
้
ากับการดาเนินงานของกองทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ครัง้ ที่ 3/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2561ได้ ลงมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุนและจองซื ้อหน่วย
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ลงทุนส่วนเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนของกระทรวงการคลังให้ ไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ณ เวลาใด ๆ จนกว่าจะ
พ้ นระยะเวลา 5 ปี นบั จากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ 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

การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน
เมื่อการเสนอขายส่วนเพิม่ ทุนเสร็จสิ ้น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจดทะเบียนยื่นคาขอแก้ ไขเพิ่มเติม
เงินทุนจดทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ กองทุนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(1)

มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ไม่น้อยกว่า 500 ราย

(2)

มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็ นไปตามที่กาหนดใน
หัวข้ อ 7.7.2 "อัตราการถือหน่วยลงทุน”

(3)

มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการ
คานวณ

(4)

มีการทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(5)

มีการทาข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ

(6)

มีการทาสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน หรื อมีการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนไม่สามารถดาเนินการได้ อนั เนื่องมาจาก
การขาดคุณสมบัติตามข้ อ (1) (2) หรื อข้ อ (3) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการคืนเงิน
ค่าจองซื อ้ ให้ แก่ผ้ ูจองซื อ้ ทุกราย ตามรายละเอี ยดที่ ระบุไว้ ในหัวข้ อ 7.2.9 "การคื นเงิ น ค่าซื อ้
หน่วยลงทุน”

7.5

วิธีการโอนหน่วยลงทุน
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอ
ขายส่วนเพิ่มทุนหรื อการเสนอขายครัง้ ต่อ ๆ ไป ถือว่าเป็ นการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้ อ ก าหนดในข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จัด การซึ่ ง ได้ มี ก ารลงนามโดยผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบจากบริ
้
ษัทจัดการ
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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 ษัทจัดการและบุคคลอื่น
ได้
7.5.1

วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยนายทะเบียน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับ
ฝากหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ ผู้โอนจะต้ องเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ ามี ) และ
ดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

7.5.2

วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคาขอโอน
หน่วยลงทุนตามแบบที่กาหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้
สมบูรณ์และครบถ้ วนในแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทัง้
แนบเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกาหนด ในกรณีที่ไม่มีการ
ร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนใหม่ จะต้ องนาใบหน่วยลงทุนที่สลักหลังโดยผู้โอนมาแสดงต่อ
นายทะเบียน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่นายทะเบียน
และ/หรื อ บริ ษัทจัดการกาหนด

การโอนหน่วยลงทุนให้ มีผลบังคับและใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้ รับการรับรองโดยนาย
ทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบีย นทาการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ทังนี
้ ้ นายทะเบียน และ/หรื อ บริ ษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้ อจากัดการถื อหน่วยลงทุน ” หรื อการโอนที่ไม่ได้ ปฏิ บัติต ามขัน้ ตอนและ
วิธีการที่นายทะเบียน บริ ษัทจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
7.6

ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
กองทุนไม่มีข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้ นแต่การโอนนันจะ
้
ทาให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุนขัดต่อข้ อจากัดที่ได้ กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 “ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”

165

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข สัง่ การ เห็นชอบ หรื อผ่อน
ผันเกี่ยวกับข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการให้
เป็ นไปตามนัน้
7.7

ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
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
7.7.1

กลุม่ บุคคลเดียวกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาความเป็ น กลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกัน ตามหัว ข้ อ นี ้ ให้ บุค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี ห้ รื อตามที่ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติม เป็ น
กลุม่ บุคคลเดียวกัน

7.7.2

(1)

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

(2)

นิติบคุ คล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนันซึ
้ ง่ ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วน
ใน นิติบคุ คลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
้

(3)

กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้ มิให้ รวมถึงกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ

อัตราการถือหน่วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใด ๆ (รวมถึง
บุคคลในกลุ่ม บุคคลเดี ยวกัน ของบุค คลนัน้ ) ได้ ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ว ยลงทุน ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น และจะดาเนินการให้ การถือหน่วยลงทุนหลังจากนันของ
้
บุคคลใด ๆ (รวมถึงบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนัน)
้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ยกเว้ นกรณีตอ่ ไปนี ้
(1)

การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่บคุ คลต่อไปนี ้
(1.1)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
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(2)

7.7.3

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(1.2)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(1.3)

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(1.4)

กองทุนประกันสังคม หรื อ

(1.5)

นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล

การจัด สรรหน่วยลงทุน ให้ บ ริ ษั ท จัด จาหน่ายหน่ว ยลงทุน ที่ รับ หน่วยลงทุน ตาม
ข้ อ ผู ก พั น ภ า ย ใต้ สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั ้ง ผู้ จั ด จ า ห น่ า ย ห น่ ว ย ล ง ทุ น โด ย ที่
บริ ษั ทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิ นอัตรา 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นไว้ ไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ที่รับ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ดงั กล่าว 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 สิทธิในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุน
จะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน

อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวจะต้ องจัดสรรไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดสรร
หน่วยลงทุนหรื อควบคุมการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกาหนดที่กาหนดสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าวไว้ สาหรับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของ
กองทุน ตามที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใด ๆ
บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง้ นายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้ อตั ราการถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตาม
ข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ บงั คับ

7.7.4

การจัดสรรหน่วยลงทุน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ
รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องใดๆ
การจัด สรรหน่วยลงทุน จะต้ องเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดแห่ง พ.ร.บ. หลักทรั พ ย์ ข องสหรั ฐ ฯ
พ.ร.บ. บริ ษัทลงทุนของสหรัฐฯ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องใดๆ โดยจะสามารถเสนอ หรื อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่ บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เท่านัน้
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ผลของกรณีอตั ราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนด
7.8.1

7.8.2

หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(1)

บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริ ษัทจัดการทราบหรื อควรทราบถึงเหตุที่บคุ คลใดหรื อบุคคลในกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน”

(2)

บริ ษั ท จัด การจะต้ อ งแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน รายนัน้ หรื อ บุค คลในกลุ่ม บุค คล
เดี ยวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุน ในส่วนที่ไม่เป็ น ไปตามอัตราที่ กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
7.7.2 “อัตราการถือหน่วยลงทุน”

(3)

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 นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ใช้ บังคับ และนายทะเบียน
จะต้ องไม่รับโอนหน่วยลงทุนหรื อไม่รับคนต่างด้ าวลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
หากการรับ จดทะเบี ยนโอนหรื อการรับ ลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ การถื อ
หน่วยลงทุนของคนต่างด้ าวไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที่กาหนด

(4)

บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตรา
ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 "อัตราการถือหน่วยลงทุน” และหัวข้ อ 7.7.3 “อัตราส่วน
การลงทุนของคนต่างด้ าว” ไม่มีสิทธิ ออกเสียงหรื อรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วย
ลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนด ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.8.2 “ผลกระทบ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”

(5)

หากปรากฏแก่บริ ษัทจัดการว่าหลังพ้ นระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่รับหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษั ทจัด จาหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลในกลุ่มบุค คลเดี ยวกัน ยังคงถื อหน่วย
ลงทุนเกินอัตรา 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ให้ บริ ษัท
จัดการดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นโดยอนุโลม

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 “อัตรา
การถือหน่วยลงทุน” และหัวข้ อ 7.7.3 "อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว" จะไม่มี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุน
ที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้

(2)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7.2 "อัตรา
การถือหน่วยลงทุน" และหัวข้ อ 7.7.3 "อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว" จะไม่มี
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สิทธิรับเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้ ทังนี
้ ้ จะยก
เงิน ปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ ปวง
รับทราบและยินยอมให้ ดาเนินการแล้ ว ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดาเนินการ
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลส่วน
ดังกล่าวออกจากจากบัญ ชี และทรั พ ย์ สิน ของกองทุน โดยไม่น ามารวมคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(3)

8.

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
ข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 7.7 "ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน " บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถื อไม่เกินกว่าอัตราที่กาหนดนัน้
ให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันนันตามสั
้
ดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย

การขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ เพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในเรื่ องที่ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่ องดังกล่าว โดย
แสดงไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (แล้ วแต่กรณี)
8.1

เรื่ องที่ต้องอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสทิ ธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องการดาเนินการต่อไปนี ้ของกองทุน เว้ น
แต่เป็ นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการได้ โดยไม่ต้องได้ รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
8.1.1

การถอดถอนหรื อแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่กาหนดไว้
ในหัวข้ อ 9.2 "บริ ษัทจัดการ” และหัวข้ อ 9.3 "ผู้ดแู ลผลประโยชน์"

8.1.2

การได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีมลู ค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว รวมถึงการได้ มาหรื อจาหน่ายไปไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดย
ทางอ้ อ มผ่านบริ ษั ท ที่ ก องทุน รวมเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศ ทน.
1/2554 เว้ นแต่ในกรณีการได้ มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตามข้ อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการ
จัด ตัง้ องค์ ก ารของรั ฐ บาล และกิ จ การของรั ฐ ตามกฎหมายที่ จัด ตัง้ กิ จ การนัน้ (รวมถึ ง
หน่วยงานธุ รกิ จที่ รัฐ บาลเป็ น เจ้ า ของซึ่งไม่มี ฐานะเป็ น นิ ติ บุค คลด้ วย) ซึ่งได้ ระบุไว้ อย่า ง
เฉพาะเจาะจงแล้ ว ในโครงการจัด การกองทุน หรื อ ในกรณี ก ารได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง
ทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาทแต่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์ สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าวที่ได้ รับ
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ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์ สิน
ดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน กรุ ณ าพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.2.3 "การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม " และหัวข้ อ 2.2.6 "การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินของกองทุน " ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการ
กาหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่าการได้ มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบ
จากผู้ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการมีอานาจปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ นนโดยไม่
ั้
ต้องขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
8.1.3

การเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30 ขึ ้นไป
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นการการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ซงึ่ ได้ ระบุ
ไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ วในโครงการจัดการกองทุน หรื อ เป็ นการเข้ าทาแก้ ไข หรื อยกเลิก
สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ที่มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท แต่น้อย
กว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิก
สัญ ญาดังกล่าว ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมู ลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6
เดือน กรุ ณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ หัวข้ อ 2.7 “การบริ หารจัดการหรื อการ
จัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานในอนาคต” ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการกาหนดไว้
อย่างชัดแจ้ งในโครงการจัดการกองทุนแล้ วว่าการเข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ให้ บ ริ ษั ท จัด การมี อานาจปฏิ บัติ ตามที่
ก าหนดไว้ นั น้ โดยไม่ ต้ องขอมติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์

8.1.4

การเข้ า ท าธุรกรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ เป็ น การได้ ม าเพิ่ ม เติ ม หรื อ การจ าหน่ ายไปซึ่ง
ทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน หรื อ การเข้ าท า แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมกับบุค คลที่
เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งมีมูลค่า
ของทรัพย์สินหรื อสัญญา (แล้ วแต่กรณี ) ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการทาธุรกรรมดังกล่าว หรื อ ณ เวลาที่มีการ
เข้ าทา แก้ ไข หรื อยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 4.3 "การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
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8.1.5

การตกลง ยินยอม หรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความ
วรรค (จ) ของคาว่า “ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน” ทาธุรกรรม ตามข้ อ 8.1.4 กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 4.3 "การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน”

8.1.6

การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน หรื อ แก้ ไขวิ ธีก ารจัด การกองทุน ตามวิธีก ารที่
กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 11 "การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

8.1.7

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 6.2 "การเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียน"

8.1.8

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 "การลดเงินทุนจด
ทะเบียน”

8.1.9

การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่นตามที่ ก.ล.ต. หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

8.1.10 การเลิกกองทุน ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 13 "การยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่ ว น เพิ่ ม ทุ น ก า ร คื น เงิ น แ ล ะ ก า ร เพิ ก ถ อ น จ า ก ก า ร เป็ น ห ลั ก ท รั พ ย์
จดทะเบียน”
8.1.11 การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ลงทุนหรื อกองทุนที่กาหนดไว้ ในหัว ข้ อ
12.3.2 "การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย" และ
8.1.12 การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ รวมถึงการแก้ ไขข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุน และเรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็ นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งใน
กรณีดงั กล่าวต้ องได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
8.2

หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดย
การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ านับจากวันที่มีผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนซึ่งถื อ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ อย่างชัดเจน
หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถื อหน่วยลงทุนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
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จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นอาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
8.3

การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนและมีสิทธิ ได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน หรื อกาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิม ที่เคยแจ้ งไว้ บริ ษั ทจัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และนายทะเบี ยนล่วงหน้ าไม่น้อ ยกว่า 7 วัน หรื อ กาหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกาหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้ งไว้ นนั ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ซึง่ มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน้ การ
จ่ายหรื อการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยูใ่ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที่บริ ษัทจัดการกระทาไปโดยชอบ
8.3.1

การขอมติโดยส่งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องใด เว้ นแต่เป็ นกรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึ่ง
จะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 11.1 "วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน"

8.3.2

การขอมติโดยเรี ยกประชุม
(1)

องค์ประชุม
(1.1) การขอมติ โดยการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น องค์ ป ระชุ ม ต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1.2) ท้ ายนี ้
(1.2)

องค์ประชุมที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1.1) ข้ างต้ นมิให้ นามาใช้ บงั คับกับการขอ
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มติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึ่ง
จะต้ องกระทาตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 11.1 "วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน"
(2)

สิทธิออกเสียง
(2.1)

ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ มี ส่ว นได้ เสี ย เป็ นพิ เศษไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ โดย
ทางอ้ อมในเรื่ องที่จะลงมติใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องที่จะลง
มตินนั ้
อย่ า งไรก็ ต าม ในการขอมติ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บุ ค คลที่ เข้ าลัก ษณะ
ดังต่อไปนี ้สามารถเข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ โดยไม่อยู่
ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดที่ห้ามมิให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วมพิจารณา
อนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
(2.1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้ วยวิธีการงบประมาณ นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(ซึ่ ง มิ ใ ช่ (ก) ส่ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น หรื อ
กรรมการของบริ ษั ท จั ด การที่ เป็ นผู้ แทนจากส่ ว นราชการ
รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อนิ ติ บุคคลที่ มี กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ น้ ที่ เป็ น
เจ้ าของ ผู้ มี อ านาจก ากั บ ดู แ ลตามกฎหมาย หรื อ ผู้ มี ค วาม
รับผิดชอบโดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการดังกล่าว
หรื อ (ข) กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตาม (ก))
(2.1.2) กรรมการของบริ ษัทจัดการที่เป็ นผู้แทนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้แล้ ว
(2.1.1) ข้ อมูลเกี่ ย วกับการใช้ สิท ธิ พิจารณาอนุมัติ การเข้ าทารายการ
โดยให้ แสดงไว้ อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี ้ชวน
(2.1.2) ในกรณี ที่ ก ารเข้ าท ารายการต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ ากผู้ถื อ หน่ว ย
ลงทุ น ให้ จั ด ให้ มี ค วามเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระในเรื่ อ ง
ดัง ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง ระบุ เหตุผ ล ข้ อ สมมติ ฐ านที่ ส าคัญ และปั จ จัย ที่ น ามา
ประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนัน้ โดยให้ แสดงความเห็น
ดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อหนังสือที่จดั ส่งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการ แล้ วแต่กรณี
ก.

ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อกองทุน
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ข.

ความเป็ นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ

ค.

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรลงมติเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับรายการ
พร้ อมระบุเหตุผลประกอบ

ตัวอย่างเช่น ในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสาหรับการได้ มาเพิ่มเติมซึ่ง
ท รั พ ย์ สิ น กิ จ ก า รโค รงส ร้ า งพื ้น ฐ า น จ า ก ภ า ค รั ฐ ที่ ไม่ ใช่ จ า ก
กระทรวงการคลัง เช่น ทล. หรื อ กทพ. กระทรวงการคลังจะไม่ถือเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม
อันจะทาให้ ถกู จากัดสิทธิในการออกเสียง
(2.2)

(3)

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจากัดที่กาหนดไว้ ใน
หัว ข้ อ 7.7 "ข้ อ จ ากัด การถื อ หน่ วยลงทุน ” จะต้ อ งงดออกเสี ย งส าหรั บ
หน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานัน้

ข้ อกาหนดในการออกเสียง
(3.1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

(3.2)

เว้ นแต่กรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ(3.3) และข้ อ (3.4) ท้ ายนี ้ มติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่ งหนึง่ (เกินกว่าร้ อย
ละ 50) ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

(3.3)

เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจานวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(3.3.1) การได้ มาเพิ่ ม เติ ม หรื อ การจ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้
ร้ อยละ 30 ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่
มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม
หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคา
จ ากั ด ความวรรค (จ)ของค านิ ย ามค าว่ า “ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
(3.3.2) การเข้ าท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับ การจัดการหรื อ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มี
มูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 30
ขึ ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้ าทา
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แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาดังกล่าว ตามหัวข้ อ หัวข้ อ 2.7 “การ
บริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานในอนาคต” หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิออก
เสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความวรรค
(จ) ของค านิ ย ามค าว่า “ทรั พ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน”
ดาเนินการดังกล่าว
(3.3.3) การเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม
หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคา
จ ากัด ความวรรค (จ) ของค านิ ย ามค าว่า “ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน” เข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่
ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 4.3
"การดาเนินการที่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3.3.4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวข้ อ 6.2
"การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้
สิทธิ ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่ กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัด
ความวรรค (จ) ของคานิยามคาว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
(3.3.5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวข้ อ 6.3
"การลดเงินทุนจดทะเบียน” หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิ
ออกเสียงเพื่อให้ บริ ษัทที่กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นตามคาจากัดความ
วรรค (จ) ของค านิ ย ามค าว่ า “ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐาน” ดาเนินการดังกล่าว
(3.3.6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอื่น
(3.4)

มติเกี่ ยวกับ การแก้ ไขเพิ่ มเติม โครงการจัด การกองทุน หรื อ แก้ ไขวิธีการ
จัดการกองทุน ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในหัวข้ อ 11.1 "วิธีแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุน”

(3.5)

ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass) การขอมติผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(3.5.1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติ ที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ชนิ ด โดยแต่ ละชนิ ด ได้ รับ ผลกระทบต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ไม่
เท่า กัน ให้ ได้ รั บ มติ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ ถื อ หน่ วยลงทุน ชนิ ด ที่
ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
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(3.5.2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน ไม่ ว่า กรณี ใด ให้ ได้ รั บ มติ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ถื อ
หน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
(3.5.3) ในกรณี ที่ เป็ นการขอมติ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ให้ ได้ รั บ มติ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
(3.6)
8.3.3
8.4

จะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื่ องที่ขอมติ

การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์

ผลผูกพัน
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริ ษัทจัดการให้ ปฏิบตั ิตามมตินนั ้ เนื่องจากบริ ษัทจัดการมีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายในการบริ หารและจัดการกองทุนด้ วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้
โครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ด้ วย
ทังนี
้ ้ ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการด้ วย

9.

การจัดการกองทุน
9.1

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
9.1.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการซึง่ มี คณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด
ไว้ ในกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ทจั ด การจะแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลต่ อ ไปนี เ้ ป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุน
(1)
(2)

ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้ อย 1 รายต้ องเป็ นผู้จัดการกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ทรงคุณ วุฒิ หรื อผู้มีประสบการณ์ ในกิจการโครงสร้ างพื น้ ฐาน โดยเป็ น บุคคลที่
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กระทรวงการคลัง หรื อ สคร. แต่งตัง้ และมีคุณ สมบัติและไม่มีลกั 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 นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนข้ างต้ นได้ ตามความเหมาะสม โดยแต่งตัง้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
9.1.2

การถอดถอนและเปลีย่ นตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีอานาจในการถอดถอนหรื อเปลีย่ นตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน โดยการแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนด
แต่ทงั ้ นีก้ รรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนจะต้ องเป็ นผู้จัดการกองทุน
เสมอ

9.1.3

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

ให้ คาปรึ กษา คาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สิน
กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน รวมถึ งการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้ รับการร้ องขอโดยบริ ษัทจัดการ
แจ้ งแก่ บ ริ ษั ท จัด การให้ ท ราบถึ งการที่ ก รรมการรายใดมี ส่วนได้ เสีย (ไม่ ว่า โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในเรื่ องที่ต้องให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนา โดยกรรมการผู้ที่มี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา (ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) จะต้ องไม่เข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้แทนจากบุคคลที่เข้ าลักษณะเป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ
ตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับการลงทุนและการจัดการทรัพย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนได้ โดยไม่ต้องอยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดที่
ห้ ามมิให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเข้ าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนัน้ เว้ นแต่กรรมการที่เป็ นผู้แทน
จากบุคคลดังต่อไปนี ้
(2.1)

ส่ว นราชการ รั ฐ วิ สาหกิ จ หรื อ นิ ติ บุค คลดัง กล่า วเป็ น เจ้ า ของ เป็ น ผู้มี
อานาจกากับดูแลตามกฎหมาย หรื อเป็ นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงใน
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาดังกล่าว หรื อ
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(2.2)
9.2
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ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลดังกล่าวเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
กับบุคคลตาม (2.1)

บริ ษัทจัดการ
ชื่อ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ 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 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-2000
โทรสาร : 0-2649-2100
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการทังสองรายตกลงรั
้
บทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนเพื่อร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดตังกองทุ
้
น การออก และเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และจัดการลงทุนของกองทุน รวมทัง้
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
9.2.1

สิทธิของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีอานาจโดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยมีสิทธิ ประการ
สาคัญดังต่อไปนี ้
(1)

สิทธิในการบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือชี ้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการ
กองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(2)

สิทธิ ในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และหักค่าใช้ จ่ายจากกองทุน
ตามข้ อกาหนดในหัวข้ อ 12 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ”
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(3)

สิทธิ ในการขอคาปรึ กษาและคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจน
การบริ หารจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุน

(4)

สิทธิในการแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
ในคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน
และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(5)

สิ ท ธิ ใ นการเสนอเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น แก่
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เพื่อให้ คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนตัดสิน
พิจารณา หรื อวินิจฉัย

(6)

สิทธิและอานาจในการเข้ าทาสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และใช้ สิทธิหรื อ
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ รวมทังใช้
้ ดลุ ย
พินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
ตามที่เห็นสมควร

(7)

สิทธิและอานาจในการดาเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้ าผูกพันในธุรกรรม
ใด ๆ ในนามของกองทุน ภายใต้ ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และกฎหมาย
หลักทรัพย์

(8)

สิทธิในการปฏิเสธคาขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนันไม่
้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของโครงการจัดการกองทุนและ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อหากการ
อนุมตั ิการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทาให้ สดั ส่วนการถื อหน่วยลงทุนไม่เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนหรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(9)

สิทธิในการดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาหน่ายหน่วยลงทุนของตนในกรณีใด ๆ
ที่ต้องมีการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(10)

สิทธิในการเสนอชื่อผู้แทนของบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ าเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการบริ ษั ท คณะบริ ห าร หรื อ คณะท างานอื่ น ในท านอง
เดียวกันของบริ ษั ทหรื อองค์ กรใดที่เป็ นผู้ให้ การสนับสนุน ทางการเงินแก่กองทุน
(หากมี) ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ หรื อเสนอแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
แทนที่บคุ คลดังกล่าว

(11)

สิทธิและอานาจอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการใด ๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความ
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คล่องตัวในการบริ หารจัดการกองทุน และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
9.2.2

หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลบริ หารจัดการกองทุน รวมถึง การ
ลงทุน ทรัพย์สิน และหนี ้สินของกองทุน ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัต ย์ สุจ ริ ต เพื่ อประโยชน์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ ห ารและจัดการกองทุนให้
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ู
ถื อหน่วยลงทุน หนังสือ ชี ช้ วน กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ตกลงต่าง ๆ ซึ่งกองทุน หรื อบริ ษั ท
จัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
้
นและบริ ษัทจัดการเป็ น
หรื อ จะเข้ า เป็ นคู่ สัญ ญา โดยบริ ษั ท จั ด การจะปฏิ บัติ ห น้ าที่ ภ ายใต้ การก ากั บ ดูแ ลของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

การบริ หารจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุนบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1.1)

จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน หนังสือ
ชี ช้ วน กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และข้ อ ตกลงต่ า ง ๆ ซึ่ ง กองทุ น เข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(1.2)

จัด ให้ มี ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ โครงการ
จัดการกองทุน สัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วน ที่มี
สาระไม่ ต่ า งจากข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ
โครงการจัดการกองทุน สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้
ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1.3)

จัด ให้ ก องทุน มี ลัก ษณะไม่ต่า งไปจากสาระสาคั ญ ที่ แ สดงไว้ ล่า สุด ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณี ที่มี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริ ษั ทจัด การต้ องดาเนินการให้
กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(1.4)

แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น หรื อ แก้ ไขวิ ธี ก ารจั ด การตาม
ข้ อกาหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
และดาเนินการให้ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไข
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วิ ธี ก ารจั ด การเป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 129 แห่ ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์
(1.5)

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี ช้ วน และโครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของหนังสือชี ้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1.5.1) บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่างหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการที่ผ้ ลู งทุนสามารถ
เข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือชี ้ชวน
ดั ง กล่ า วต้ องมี ข้ อมู ล ที่ ค รบถ้ วน ถู ก ต้ อง เพี ย งพอ และไม่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลือ่ น
(1.5.2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือชีช้ วนที่มีสาระสาคัญไม่ต่าง
จากฉบับร่ างให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า
1 วันท าการก่ อนการเริ่ ม จัด ส่งหรื อ แจกจ่ า ยหนังสือชี ช้ วนแก่
ผู้ลงทุน และจัด ส่งหนังสือ ชี ช้ วนดังกล่า วผ่ านระบบเผยแพร่
ข้ อมูลหนังสือชี ้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual Fund Report
and Prospectus System (MRAP))
(1.5.3) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนแก่ผ้ ลู งทุน
ที่ ส นใจจะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น โดยต้ องมี ร ะยะ เวลาที่
พอสมควรแก่การที่ผ้ ลู งทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนก่อน
การตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมกับระยะเวลา
การเปิ ดเผยร่ างหนังสือชีช้ วนตามข้ อ (1.5.1) ต้ องไม่น้อยกว่า
14 วัน

(1.6)

ดาเนิน การเพิ ่ม หรื อ ลดเงิน ทุน จดทะเบีย นของกองทุน ให้ เป็ น ไปตาม
ข้ อ ก าหนดในโครงการจัด การกองทุน และ หรื อ ด าเนิน การตาม/
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด

(1.7)

จ่ายเงินปั นผล และเงินจากการลดทุนจากกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที ่ก าหนดไว้ ใ นโครงการจัด การ
กองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทั ้ง
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(1.8)

ปฏิ บัติตามเงื่อ นไขและหลักเกณฑ์ ที่ กรมสรรพากรก าหนดเพื่ อให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินปั นผลที่ได้ รับจากกองทุน
ตามที่กฎหมายกาหนด
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ดาเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพัน
และกฎหมายหลักทรัพย์

(1.10) ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วน
เพิ่มทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1.10.1) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่ม
ทุนโดยการโฆษณา บริ ษัทจัดการต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและไม่
มีลกั ษณะที่ทาให้ ผ้ ลู งทุนสาคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ การโฆษณาเพื่ อ สนับ สนุน การขาย
หน่วยลงทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
(1.10.2) หากบริ ษัทจัดการประสงค์ จะแต่งตัง้ บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ที่จะ
จ าหน่ า ย จ่ า ย โอน ให้ เช่ า หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่
บุคคลเดียวกัน
(1.10.3) บริ ษั ท จัด การจะประชาสัม พัน ธ์ ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น อย่ า ง
กว้ างขวางเพื่อ ให้ มีก ารกระจายข้ อ มูลเกี่ ยวกับ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
(1.10.4) ดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมายหลักทรั พ ย์ ที่เกี่ ย วข้ อ ง ใน
กรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกัน
เกิ น กว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
น หรื อเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
(1.10.5) ดาเนินการขออนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.10.6) ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อควบคุมดูแลและให้ มนั่ ใจได้ ว่าการถื อ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลัง
การเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วน
ที่บงั คับใช้ ซึ่งกาหนดโดยกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนเข้ าลงทุน
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(1.11) จัดให้ มีและคงไว้ ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารและจัดการ
กองทุนอย่างน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1.11.1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของ
กองทุน ให้ มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและ
จัดการกองทุน และดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ ว่าบุคลากรที่แต่งตัง้
ดังกล่าวมี ค วามรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมเพื่ อบริ ห ารและ
จัดการกองทุน
(1.11.2) การวิ เคราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ข องการจัด ตัง้ และ
จัดการกองทุน รวมทังการตรวจสอบและสอบทาน
้
(การทา Due
Diligence) ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ จ ะลงทุ น
ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจัด ตัง้ และจั ด การ
กองทุนและทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ถูกต้ อง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน
(1.11.3) การกากับดูแลบริ หารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อให้ เป็ น ไปตามโครงการจัด การ
กองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.12) ในการจัดการทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการและควบคุมดูแลให้ การ
จัดการเป็ นไปตามสาระสาคัญที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และ
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อกาหนดในเอกสารสัญญาที่เข้ าทาหรื อจะเข้ า
ทาเกี่ ย วกับการจัดการทรัพ ย์ สินกิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อให้ ผ้ ูเช่ า
ผู้รับสิท ธิ ผู้รับ จ้ าง หรื อบุค คลที่ จัด หาผลประโยชน์ ในทรั พ ย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลต่อ
บริ ษัทจัดการโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อัน
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
(1.13) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุน
จะไม่ประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานโดยการให้ เช่ า ให้ สิท ธิ หรื อให้ ผ้ ูอื่ น
ด าเนิ น การเท่ า นั น้ และบริ ษั ท จั ด การต้ องด าเนิ น การให้ การจั ด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(1.14) จัดให้ มีก ารประเมิ นค่าทรัพ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ก องทุน จะ
ได้ มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตาม
สัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ในรายได้ ร ะหว่า งกองทุน และหน่ ว ยงาน
เจ้ าของโครงการ รวมทังการประเมิ
้
นค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง้ ถัด ๆ มา
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ได้ กาหนดไว้
(1.15) การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.16) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนด้ วยตนเอง และไม่มอบหมาย
อานาจให้ บคุ คลอื่นใดจัดการกองทุน เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมาย
ให้ ผ้ อู ื่นบริ หารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการ
จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
และการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน ทังนี
้ ้ การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ ามี)
ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(1.17) ตรวจสอบการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ในส่วนที่
ก่อให้ เกิดรายได้ ที่จะโอนไปให้ กองทุนตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายได้ ที่จะเข้ าทาระหว่างกองทุนและหน่วยงานเจ้ าของโครงการ รวมทัง้
ต้ องก าหนดเงื่ อ นไขตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ เพื่ อ
ประโยชน์ ที่ดี ที่สุดของกองทุน และมี ลกั ษณะเดี ยวกับ ที่ วิญ ญูชนจะพึง
กระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
(1.18) ในการจัด การทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ เป็ น สิท ธิ ในการรั บ
ประโยชน์จากรายได้ ในอนาคต หรื อสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้
(1.18.1) บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญา จัดให้ มีกลไกให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ที่บริ ษัทจัดการ
มอบหมายสามารถเข้ าตรวจสอบหรื อ สอบยัน ความถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ที่กองทุนได้ รับตามสัญญาโอนและ
รั บ โอนสิ ท ธิ ใ นรายได้ ตลอดจนจั ด ส่ ง รายงานหรื อข้ อมู ล ที่
เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัทจัดการเพื่อใช้ ในการติดตามและตรวจสอบ
ความถูกต้ องครบถ้ วนของส่วนแบ่งรายได้ ดงั กล่าว และ
(1.18.2) บริ ษั ท จั ด การต้ องด าเนิ น การติ ด ตามและตรวจสอบความ
ถู ก ต้ องและครบถ้ วนของส่ ว นแบ่ ง รายได้ ที่ ก องทุ น ได้ รั บ
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อย่างสม่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องที่
อาจทาให้ กองทุนไม่ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ที่ถกู ต้ องหรื อครบถ้ วน
ตามสัญ ญาโอนและรั บ โอนสิท ธิ ในรายได้ บริ ษั ท จัด การต้ อ ง
ด าเนิ น การหรื อ มอบหมายให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ ด าเนิ น การให้
หน่ ว ยงานเจ้ าของโครงการที่ เ ป็ นคู่ สัญ ญาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
ข้ อผิดพลาดดังกล่าว
(1.19) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า งประเทศ หรื อ มี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต เช่ น ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อ
ข้ อ ตกลง หรื อ กฎหมายของรั ฐ ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึ ง การเปิ ด เผย
ข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการอื่ นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการ
ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(2)

(1.20) ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ ของกองทุน
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ แต่ทงนี
ั ้ ้ การดาเนินการดังกล่าว
ต้ อ งไม่ขัด หรื อ แย้ งกับ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
การลงทุน
(2.1)

เข้ าทาสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานภายใน 6
เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุน หรื อระยะเวลาอื่นใดภายใต้ กฎหมาย
หลักทรั พย์ โดยคิดเป็ น มูลค่ารวมกันไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน และจะต้ องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าว ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
นับแต่ปีที่เริ่ มมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (เว้ นแต่ใน
กรณี ที่เป็ น รอบระยะเวลาบัญ ชี สุดท้ ายของอายุกองทุน หรื อกรณี อื่น ที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

(2.2)

น าเงิ น ที่ ได้ จ ากการเพิ่ ม ทุน จากการเสนอขายส่ว นเพิ่ ม ทุน ไปลงทุน ใน
ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
185

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ดังกล่าว หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ โดย
คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชาระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินที่ กันไว้ สาหรับการชาระราคาในคราว
ถัด ๆ ไป มารวมคานวณเป็ นมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานในกรณีนี ้ได้
(2.3)

(3)

ด าเนิ น การให้ ก องทุน ไม่ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มิ ใช่ ท รั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน เว้ นแต่ทรัพย์สินอื่นที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้
กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และดาเนินการให้ การลงทุนของกองทุน
ในทรั พ ย์ สิน อื่น ดังกล่าวเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ อัต ราส่วนการ
ลงทุนที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดไว้

การเรี ยกเก็บและชาระเงินของกองทุน
ดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บและชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ
เงินตอบแทนอื่นใดจากกองทุนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

(4)

การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริ หารจัดการกองทุน
(4.1)

จัด ให้ มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่มีคุณ สมบัติตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลัก ทรั พ ย์ และได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติหน้ าที่
ตามกฎหมายและประกาศเกี่ ย วกับ การจัด ตัง้ และจัด การกองทุน รวม
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมัน่
ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิ ช าชี พ ที่ ได้ รั บ ความ
เห็ น ชอบจากส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษั ท จัด การจะต้ อ ง
รายงานการแต่ ง ตั ง้ และการสิ น้ สุ ด การแต่ ง ตั ง้ ผู้ จั ด การกองทุ น ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมทังเปิ
้ ดเผย
รายชื่ อ ผู้จัด การกองทุน ให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ทราบโดยเปิ ด เผยไว้ ใน
รายงานหรื อเอกสารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
และเปิ ดเผยไว้ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ ทั ง้ นี ้ ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน
14 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง

(4.2)

แต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึ กษาการลงทุนอย่างน้ อย 1 คณะเพื่อทาหน้ าที่
ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
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ที่กองทุนลงทุน และแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่
ปรึ กษาการลงทุนแทนที่กรรมการที่ว่างลง ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในโครงการจั ด การกองทุ น หนัง สื อ ชี ช้ วน และ
กฎหมายหลักทรัพย์
(4.3)

แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกองทุนเพื่อทาหน้ าที่ตดั สิน พิจารณา หรื อ
วินิจฉัยเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนที่ได้ รับการ
เสนอโดยบริ ษั ท จั ด การ และแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลเข้ าแทนที่ ก รรมการใน
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น แทนที่ ก รรมการที่ ว่ า งลง ทั ง้ นี ้ ตาม
หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในโครงการจัด การกองทุ น
หนังสือชี ้ชวน และกฎหมายหลักทรัพย์

(4.4)

แต่ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ แ ละเปลี่ ย นตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โดยการ
แต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติ ให้ แต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ ซึ่งมีคุณ สมบัติ ตามที่ กฎหมายหลักทรั พ ย์
กาหนดและเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน

(4.5)

แต่ ง ตั ง้ นายทะเบี ย น และเปลี่ ย นตั ว นายทะเบี ย นโดยการแต่ ง ตั ง้
นายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
และแจ้ งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งถึ ง การแต่ ง ตัง้ นายทะเบี ย น ตลอดจน
ติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องนายทะเบี ย นให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัด ท าทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขใน
สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
กาหนด

(4.6)

แต่ง ตัง้ นิ ติ บุค คลที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ความเชี่ ย วชาญในการ
ประเมิ น ค่าทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานเป็ น ผู้ป ระเมิ น ค่า ซึ่งจะ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์

(4.7)

แต่งตังที
้ ่ปรึ กษา (ถ้ ามี) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อของกองทุน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิ
หน้ าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ
ที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็ นต้ น

(4.8)

แต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี ข องกองทุ น ซึ่ ง เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบ
บัญชีใหม่ซงึ่ เป็ นไป ตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(4.9)
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แต่ ง ตั ง้ ผู้ ช าระบั ญ ชี ข องกองทุ น โดยความเห็ น ชอบของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่เก็ บรวบรวมและแบ่งทรัพย์ สินของ
กองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้ าที่อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระ
บัญชีเสร็ จสิ ้นเมื่อมีการเลิกกองทุน

(4.10) จั ด ให้ มี ผ้ ู ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ลงทุ น ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ขายหน่วยลงทุนหรื อให้ คาแนะนากับ
ผู้ลงทุนรายย่อย
(5)

หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(5.1) จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ อันได้ แก่ เงินที่ได้ รับจากการ
จาหน่ายหน่ วยลงทุน เป็ น กองทุน ต่อ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตาม
มาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(5.2) จัดให้ มีการยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนเพิ่มทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
(5.3)

ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการ
จัดการกองทุนเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดเวลา โดยในกรณี ที่
ข้ อ ก าหนดในข้ อ ผูก พัน ระหว่างผู้ถื อหน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การหรื อ
โครงการจัดการกองทุนขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์
นัน้ หากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์นนั ้
ให้ ถื อ ว่า บริ ษั ท จัด การได้ ป ฏิ บัติ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ผูก พัน และโครงการ
จัดการกองทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่ อให้ มีการแก้ ไขข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อโครงการจัดการ
กองทุนโดยไม่ชกั ช้ า

(5.4)

เรี ย กประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน และขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน โดยให้
เป็ น ไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ท
จัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์
ในการขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่วยลงทุน บริ ษั ท จัด การต้ อ งแสดงข้ อ มูลเพื่ อ
ประกอบการตัด สิ น ใจของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน อย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ ง รวมถึ ง
ความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่ องที่ขอมติ และ
ผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องดังกล่าว

(5.5)
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(5.6)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมาย
หลัก ทรัพ ย์ ซึ่งรวมถึ ง (แต่ไม่จากัด เพี ย ง) ความสมเหตุสมผลของการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และในเรื่ องที่จะต้ องได้ รับ
มติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(5.7)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อ
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกหรื อจัดให้ มีการ
ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั
โดยมีข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคล
อื่นได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการ

(5.8)

ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบให้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท จัด การ
ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ
้
บตั ิงานที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(5.9)

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(5.10) จัดทาบัญชีและเก็บทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ
ของบริ ษัทจัดการ และนาทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้ จาก
การนาทรัพย์สนิ ของกองทุนไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5.11) จัดทาและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
(5.12) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์
(5.13) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(5.14) จัดให้ มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของ
หน่วยลงทุน และเปิ ด เผยข้ อ มูลดังกล่าวตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
(5.15) จัด ท างบการเงิ น ของกองทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
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หลักทรัพย์และนาส่งงบการเงินต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์
(5.16) จัด ท ารายงานประจ าปี ของกองทุ น โดยมี ข้ อมู ล ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ ทุกรอบระยะเวลาสิน้ สุด รอบระยะเวลาบัญ ชี ของ
กองทุน และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
กองทุน
(5.17) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่
ชักช้ าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลีย่ นแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมี
นัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้ อง
(5.18) จัดทา จัดให้ มีการทา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เ กี่ ยวข้ องกับ
กองทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(5.19) ติดตาม ดาเนินการ และสัง่ การต่อบุคคลต่าง ๆ ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบตาม
สัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทุน และที่ปรึ กษา
ตามสัญ ญาแต่งตัง้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ ต าม
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดาเนินการตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตัง้ และ/หรื อตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ
(5.20) ปฏิบัติหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดว่าเป็ นหน้ าที่ของ
บริ ษัทจัดการ
(5.21) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่ม
ทุนครัง้ อื่น ๆ ซึง่ มีประชาชนทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ โครงการ
จัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ใ้ นกรณี ที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การหรื อ โครงการจัด การกองทุน ขัด หรื อ แย้ ง กับ หลัก เกณฑ์ ใ น
กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว หากบริ ษั ท จัด การได้ ด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ นนั ้ ให้ ถือว่าบริ ษั ทจัดการได้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนแล้ ว
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เงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวบริ ษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลี่ยนบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรื อทุกรายได้ ต่อเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ และ/หรื อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยมติที่เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 8 "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน" ให้
เปลีย่ นบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึง่ หรื อทุกราย และมีการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการราย
ใหม่ขึ ้นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2)

ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การรายใดรายหนึ่ง หรื อ ทุก รายถูก เพิ ก ถอนใบอนุญ าตการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่บริ ษัท
จัดการได้
ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง
หรื อทุกรายจากการบริ หารจัดการกองทุนตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

(3)
(4)

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขนโยบายใน
การจัดการที่กาหนดไว้ โครงการจัดการกองทุน หรื อมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ บริ ษัทจัดการรายใดราย
หนึ่ง หรื อทุกรายไม่สามารถดาเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คาสัง่ ระเบียบ
และข้ อบังคับดังกล่าว หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้
เป็ นการเพิ่ มภาระหน้ าที่แก่บริ ษัทจัดการรายใดรายหนึ่ง หรื อทุกราย และบริ ษั ท
จัดการนันไม่
้ ประสงค์จะรับหน้ าที่ตอ่ ไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ า
ที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการรายดังกล่าวจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ตอ่ ไป โดยมีเงื่อนไขว่า
บริ ษั ท จัด การรายดังกล่า วจะต้ อ งเสนอชื่ อ บริ ษั ท จัด การรายใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ กาหนด (เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
จัด หาบริ ษั ท จัด การรายใหม่ เอง หรื อ ประสงค์ จ ะแต่ งตัง้ ให้ บ ริ ษั ท จัด การรายที่
เหลือรับหน้ าที่ต่อไป) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน จะดาเนินการแต่งตัง้ บริ ษั ท
จัดการรายใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดหรื อแต่งตัง้
ให้ บริ ษัทจัดการรายที่เหลือ (ถ้ ามี) ทาหน้ าที่จดั การกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนแทนบริ ษัทจัดการรายที่ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ต่อไป ภายใน 90 วัน
นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ

เมื่อมีเหตุเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการรายใดรายหนึง่ ตามข้ อ (1) - (4) ข้ างต้ นในระหว่างที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยยังไม่ได้ มีการพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่หรื อยังไม่ได้ มีการมอบหมาย
ให้ บริ ษัทจัดการรายที่เหลือ (ถ้ ามี) ทาหน้ าที่ในส่วนของบริ ษัทจัดการรายที่ถกู เปลี่ยนตั ว ให้
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บริ ษัทจัดการรายที่เหลือปฏิบตั ิหน้ าที่ทงในส่
ั ้ วนของตนและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการรายที่ถกู
เปลีย่ นตัวต่อไป
ในการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณี ที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ต้ องได้ รับอนุมัติจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ ให้ ด าเนิ นการขออนุมัติ
ดังกล่าวก่อน บริ ษัทจัดการจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะมี
การแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ หรื อแต่งตังให้
้ บริ ษัทจัดการรายที่เหลือปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการทุกรายได้ แจ้ งการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัด การ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามข้ อ (4) ข้ างต้ นนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เห็นชอบ
กับการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ที่บริ ษัทจัดการเสนอชื่อ หรื อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจาก
บริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเลิกกองทุน โดยในกรณีดงั กล่าวจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย ได้ ให้ ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ ว
ในกรณี ที่ มีการเปลี่ยนบริ ษั ท จัด การ บริ ษั ทจัดการรายที่ถูกเปลี่ย นตัวไม่ว่าโดยคาสัง่ ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยเหตุอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ต้ องดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการรายใหม่หรื อบริ ษัทจัดการรายที่เหลือ แล้ วแต่กรณีเข้ าทา
หน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการรายใหม่หรื อ
บริ ษัทจัดการรายที่เหลือ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการในเวลาใด ๆ
หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการแล้ วตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อ
ภายหลังจากวันสิ ้นสุดการปฏิบัติหน้ าที่บริ ษัทจัดการตามข้ อ (4) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
ยังคงมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน โดย
คานวณจานวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้ าที่จริ ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการรายใดรายหนึง่ เพียงรายเดียวพ้ นจากหน้ าที่ กองทุนอาจพิจารณา
ไม่แต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายอื่นเพื่อทดแทนรายที่พ้นหน้ าที่ไปก็ได้
9.2.4

อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบาเหน็จในการจัดการกองทุน
ค่า ธรรมเนี ย มการจัด การกองทุน รายปี คิ ด ในอัต ราไม่ เกิ น ร้ อยละ 1.00 ต่ อ ปี ของมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยมีคา่ ธรรมเนียมขันต
้ ่า 10,000,000 บาทต่อปี ตลอดอายุกองทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วัน
สุดท้ ายของเดือนเป็ นฐานในการคานวณ และจะเรี ยกเก็ บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจาก
บัญ ชี ของกองทุน เป็ นรายเดือน ทัง้ นี ้ รายละเอียดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนหัวข้ อ 12 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ”
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์
9.3.1

การแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการได้ แต่งตัง้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัท
จัดการมีสิทธิ แต่งตัง้ บุคคลอื่นที่มีคุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหุ้น
มีมติให้ แต่งตัง)้ ทังนี
้ ้ รายละเอียดที่อยูต่ ิดต่อของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีดงั นี ้
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บูรณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0-2222-0000
โทรสาร : 0-2470-1144-5

9.3.2

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการอย่างเคร่ งครัด
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนระมัดระวังดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ดังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(3)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกับบริ ษัทจัดการใน
นามผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(4)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝากไว้ ในบัญชี
เงิ น ฝากที่ เปิ ดไว้ ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุ น และ/หรื อ บัญ ชี
ทรัพย์ สินหรื อบัญ ชีกองทุนสาหรับการรับโอนหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ตามแบบซึ่งบริ ษัท
จัดการกาหนด เพื่อยื่นเอกสารดังกล่าวให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ให้ การสนั บ สนุ น การจั ด ตั ง้ และการจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น
และการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(5)

ลงนามในเอกสารที่รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ ฝากไว้ ในบัญชี
รับฝากหลักทรัพย์ (Escrow Account) และลงนามในเอกสารที่รับรองว่าได้ มีการ
โอนเงิ น ค่า จองซื อ้ หน่ วยลงทุน จากบัญ ชี รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (Escrow Account)
เข้ าฝากในบัญชีดงั กล่าวแล้ ว ทังนี
้ ้ ตามแบบซึง่ บริ ษัทจัดการกาหนดเพื่อยื่นเอกสาร
ดังกล่าวให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้ การสนับสนุนการจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6)

ก ากับ ดูแ ล ตรวจสอบ และถ่ ว งดุลให้ บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริ ษัทจัดการโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตาม ให้ แจ้ งสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ท ราบถึ ง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

(7)

จัดทารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัท
จัดการกระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการ จนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทุน
หรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ โดยทัง้ นีภ้ ายใน 5 วัน นับ แต่วัน ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(8)

รั บ ฝากทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น โดยแยกไว้ ต่ า งหากจากทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นซึง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับฝากไว้

(9)

ควบคุม และติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อ
ทรัพย์สินอื่นใดของกองทุน เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึง
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้

(10)

จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน

(11)

รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเพิ่ม หรื อเพิ่มทุนจากบริ ษัทจัดการเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากที่
เปิ ดไว้ ที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(12)

รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ แล้ วตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สมาคม และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อโครงการจัดการกองทุนกาหนดไว้

(13)

ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ อง
เรี ยกค่าชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ทั ง้ ปวง หรื อ เมื่ อ ได้ รั บ ค าสั่ง จากส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีดงั กล่าว ให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนได้
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(14)

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(15)

พิจ ารณาเห็น ชอบหรื อไม่เห็น ชอบการได้ มาหรื อจ าหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน กิ จการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานของกองทุน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 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)

(16)

พิจารณาเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบการเข้ าทาสัญญาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิก
สัญญาที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการ
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)

(17)

ให้ ความเห็นชอบในการที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครอง
ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ กับ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน ได้ อย่ า งเพี ย งพอและ
เหมาะสม

(18)

พิ จ ารณาเห็ น ชอบหรื อ ไม่ 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 การรับชาระหนีด้ ังกล่าวเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้

(19)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็น
ว่ามีเหตุก ารณ์ หรื อการเปลี่ย นแปลงใด ๆ เกิ ด ขึน้ อัน อาจมี ผลกระทบต่อ มูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเมื่อเห็นว่าจาเป็ นต้ องประเมินค่าใหม่
เพื่อกองทุน

(20)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เรื่ องที่ต้องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(21)

แสดงความเห็ น ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของกองทุน ใน
รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลา 1 ปี
ที่ผา่ นมา หรื อตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
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(22)

พิ จ ารณ าให้ ความเห็ น ว่ า การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อผู ก พั น กระทบต่ อ สิ ท ธิ ข อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่

(23)

ให้ ความเห็นชอบการทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์

(24)

ดาเนินการให้ มีการรับหรื อชาระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัท
จัดการร้ องขออย่างสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และ/หรื อข้ อกาหนดของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ที่เกี่ยวข้ อง (ตามแต่
กรณี)

(25)

ชาระเงินในกรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผล หรื อเงินลดทุนของกองทุน และ/หรื อชาระ
ผลประโยชน์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองทุน เป็ น ยอดรวมให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน
รวมทังช
้ าระเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ แก่เจ้ าหนี ้ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ

(26)

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

(27)

ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่
ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึง่ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

(28)

ในกรณี ที่มีการเลิก กองทุน หน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่
การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้
(28.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุ น
(28.2) ดูแลตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่
ผู้ชาระบัญ ชีก ระท าการหรื อ งดเว้ น กระท าการตามกฎหมายดังกล่า ว
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบ
โดยไม่ชกั ช้ า และ
(28.3) จ่ายเงิน และ/หรื อทรัพ ย์สิน อื่น เฉลี่ย คืนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามคาสัง่
ของผู้ชาระบัญชี
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(29)

มีสิท ธิ บอกเลิกสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่ อยุติการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ข องกองทุ น ตามเงื่ อ นไขที่ ได้ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์

(30)

มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(31)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และกฎหมาย
หลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

(32)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการเพิ่มทุนครัง้ อื่น ๆ
ซึง่ มีประชาชนทัว่ ไปเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน

* การพิ จารณาเห็ น ชอบหรื อไม่เห็ น ชอบตามข้ อ (15) และข้ อ (16) ข้ างต้ น บริ ษั ท จัดการ
จะต้ องจัดทารายละเอียด เสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยให้ 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 อ งร้ องและบั ง คั บ คดี กั บ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทุนหรื อผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณี ที่มี นัยสาคัญ และไม่
สามารถแก้ ไขให้ หมดไปได้ ให้ บริ ษั ท จั ด การมี อ านาจบอกเลิ ก สัญ ญา แต่ ง ตั ง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ได้
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่ดาเนินการ
ขอมติ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
9.3.3

เงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยมติที่เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการ
จัด การกองทุน หัว ข้ อ 8 "การขอมติ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน " ให้ เปลี่ ย นตัว ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และมีการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้นในเวลาใด ๆ ระหว่าง
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อายุของกองทุน
(2)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการใด ๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกองทุน หรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3)

ในกรณี ที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ถูกเพิก ถอนใบอนุญ าตการประกอบธุรกิ จ ธนาคาร
พาณิ ชย์ ห รื อธุรกิ จสถาบัน การเงิน หรื อในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้

(4)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติ
ในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา

(5)

ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(6)

ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขในโครงการจั ด การกองทุ น ที่ ส าคั ญ อั น
เนื่องมาจากการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อกรณีอื่นใดอันมีผลให้
บริ ษั ท จั ด การและผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้ ในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ ไขดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขดังกล่าวมีผลให้ เป็ น
การเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ าที่ ดังกล่าวต่อไป ในกรณี ดังกล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิ บอกเลิกสัญ ญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(7)

ในกรณี ที่ ผ้ ูดู แ ลผลประโยชน์ ข าดคุ ณ สมบัติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรั พ ย์ ในกรณี ดังกล่าวบริ ษั ท จัดการจะแจ้ งเป็ น หนังสือ ให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ จัดการแก้ ไขคุณ สมบัติให้ ถูกต้ องภายใน 15 วันนับจากวันที่บ ริ ษั ท
จัดการทราบหรื อควรได้ ทราบการขาดคุณสมบัติดงั กล่าว หรื อจากวันที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจพบการขาดคุณ สมบัติ ดังกล่า ว และบริ ษั ท จัดการ
จะแจ้ งการแก้ ไขการขาดคุณ สมบัติดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แก้ ไขการขาดคุณสมบัติ
เสร็ จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติให้ ถกู ต้ อง
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดดัง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การขออนุ ญ าต
เปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
จากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษั ท จั ด การจะแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ แ ทนผู้ ดู แ ล
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ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่ การ
เป็ นอย่างอื่น
(8)

เมื่อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่
เกี่ ยวกับผู้ดูแ ลผลประโยชน์ (1) เพื่ อเลิก กิ จการของผู้ดูแลผลประโยชน์ ห รื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ (2) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อน
ผัน การช าระหนี ้ จัด การทรั พ ย์ สิน ช าระบัญ ชี หรื อ ร้ องขออื่ น ใดที่ ค ล้ ายคลึงกัน
ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อภายใต้ ข้อบังคับต่าง ๆ และคาเสนอ
หรื อคาร้ องดังกล่าวไม่ได้ ถกู เพิกถอนภายใน 60 วัน

(9)

เมื่ อ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รของรั ฐ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ว่ามีค วามผิด หรื อประมาทเลิน เล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้
บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป

(10)

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้
ข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ประสงค์จะบอก
เลิกสัญญาบอกกล่าวให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน และตามกฎหมายหลักทรัพ ย์ และเมื่ อมี การเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ร ายเดิ ม มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การตามที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึง
การลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีที่
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามเงื่ อ นไขการเปลี่ย นตัว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะ
จัด การโอนและส่ง มอบทรั พ ย์ สิ น และเอกสารหลัก ฐานทัง้ หมดของกองทุน ให้ แก่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ ร ายใหม่ จ นเสร็ จ สิ น้ หรื อ ตามค าสั่ง ของบริ ษั ท จั ด การ หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึ งการด าเนิ น การอื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารโอนและส่ง มอบ
ทรัพย์สิน และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จ
สิ ้น ทังนี
้ ้ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ยังคงได้ รับ ค่าตอบแทนตามอัต ราปกติ ที่ คิ ด ได้ ภายใต้ สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแล้ วเสร็ จ
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ในกรณี ที่ สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ สิ ้นสุด ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ มี สิท ธิ ได้ รับ เงิ น
ค่ า ตอบแทน และ/หรื อค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดที่ ถึ ง ก าหนด ช าระแต่ ยั ง มิ ได้ ช าระให้ แก่
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ซึ่งเกิ ด ขึน้ ก่ อ นการสิ ้นสุด ของ
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดจะคานวณถึง
วันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรื อระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
9.3.4

ค่าตอบแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะคิดค่าใช้ จ่าย
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการออกไปปฏิบัติหน้ าที่ตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี และ/หรื อ
ตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบทรัพย์สนิ ใน
อัตราที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กาหนด
ทัง้ นี ้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ สามารถเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ได้ ออกไป
ตามที่จาเป็ นและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
อาทิ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ าง
พื น้ ฐานของกองทุน ค่าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทาง ค่าที่ป รึ กษารวมถึ งการว่าจ้ างผู้เชี่ ยวชาญ
ภายนอก ค่าที่พกั ตลอดจนค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดสาเนาเอกสาร
สิท ธิ และค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ อัน เนื่ อ งมาจากหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ก าหนดใน
โครงการจั ด การกองทุ น และสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห รื อ ตา มที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นควรให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ตามจานวนที่จ่าย
จริ ง
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน ในหัวข้ อ 12 “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ"

9.3.5

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บูรณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-3200-1
โทรสาร : 0-2470-1996-7
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บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการเก็ บรักษาทรัพย์สินของกองทุน หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ซึ่งรวมถึงเอกสารการทาธุรกรรมเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน ลงทุน
ทังหมดไว้
้
ณ สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ เว้ นแต่ทรัพย์สนิ ซึ่งโดยลักษณะของทรัพย์สิน
นัน้ ไม่สามารถเก็ บ รัก ษาไว้ ณ สานักงานของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ได้ หรื อในกรณี ที่ บ ริ ษั ท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงเป็ นประการอื่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องแจ้ งให้ บริ ษั ท
จัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บเอกสารสาคัญ
และทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ ที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
9.4

การแต่งตัง้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
9.4.1

การแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง้ นิติบุคคลต่อไปนี ้ ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดทา บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไป
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องและข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตัง้
นายทะเบียน
ชื่อ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อ ยู่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย ถนนรัช ดาภิ เษก แขวงดิ น แดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9999
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นที่ได้ รับใบอนุญ าตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียน
หลัก ทรั พ ย์ จ ากส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากตลาด
หลักทรัพย์ให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

9.4.2

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของนายทะเบียน
นายทะเบียนมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

มีสิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุน สาหรับการปฏิบัติหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน
หน่วยลงทุน

(2)

จัดท าทะเบี ยนผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอย่างน้ อ ยประกอบด้ วยรายการ
ข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
201

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
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(3)

เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ ที่สานักงานของนายทะเบียน

(4)

จัดทาและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบันตาม
ความเป็ นจริ ง

(5)

กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องเกี่ยวกับการโอน การจานา การอายัด การออกใบ
หน่วยลงทุน หรื อหนังสือรั บรองสิท ธิ ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน และการอื่นใดที่จาเป็ น และปิ ดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวไว้ ใน
ที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(6)

จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทาโดยมิชอบอัน
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวม
และประมวลผลข้ อ มูล ตลอดจนระบบส ารองข้ อ มูล ทัง้ นี ้ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายหลักทรัพย์

(7)

อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ในการตรวจดูห รื อ ขอสาเนาทะเบี ย น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างเวลาทาการของนายทะเบียน ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์

(8)

ปฏิเสธคาขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณี ที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัด การกองทุ น และ/หรื อ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หากการรั บ
ลงทะเบียนจะเป็ นเหตุให้ การถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และ/หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ หรื อเกินอัตราการถือหน่วยลงทุนที่กาหนด

(9)

จ่ายเงินปั นผล และเงินลดทุน

(10)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
หน้ าที่อื่นที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน

การแต่งตัง้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ
9.5.1

การแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าทรัพย์สนิ
สาหรับการแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าทรัพย์สิน ภายหลังจากที่กองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานแล้ วนัน้ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าทรัพย์สินที่มีคุณ สมบัติและ
ความเชี่ยวชาญครบถ้ วนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน หรื อสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุน หรื อประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานใหม่ที่กองทุนจะลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และข้ อกาหนดใน
การประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ การประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานจะกระทาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกัน
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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 : ชั น้ 31 อาคารไทยซี ซี เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2-675-8403
โทรสาร : 0-2-675-8427-8
9.5.2

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้

9.6

(1)

มี สิท ธิ ได้ รั บ ค่า ตอบแทนจากกองทุน ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ในฐานะผู้ป ระเมิ น ค่ า
ทรัพย์สนิ

(2)

ประเมินค่าทรัพย์สนิ หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่กองทุนได้ ลงทุนไปแล้ ว หรื อจะลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
และข้ อกาหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
และที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์สนิ

(3)

ปฏิบัติหน้ าที่อื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญ ญาให้ บริ การประเมินค่าทรัพย์ สินที่ได้
ตกลงกัน

การแต่งตัง้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน
9.6.1

การแต่งตังที
้ ่ปรึกษากองทุน
(1)

บริ ษั ท จัด การอาจแต่ งตัง้ 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
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(2)

9.6.2
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บริ ษั ทจัดการอาจแต่งตัง้ บุคคลธรรมดาหรื อ บริ ษั ท ที่มีค วามรู้ และประสบการณ์
เกี่ ย วกับ การลงทุน ในทรัพ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน เพื่ อให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ
คาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการกองทุน
เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึ กษาพิเศษ เป็ นต้ น โดยที่ปรึกษา
กองทุนที่บริ ษัทจัดการอาจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ลงทุนหรื อการบริ หารทรัพย์สินของกองทุน และไม่มีอานาจควบคุมการดาเนินงาน
ของบริ ษัทจัดการแต่อย่างใด นอกจากนี ้ ที่ปรึ กษากองทุนดังกล่าวจะต้ องปฏิบัติ
หน้ าที่ และมี คุณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้
ที่ป รึ ก ษากองทุน ค่าใช้ จ่ายจากการแต่งตัง้ ที่ ป รึ กษากองทุน ดังกล่า วถื อ ว่า เป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทุน

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน
(1)

ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1.1)

มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาทางการ
เงินตามสัญญาบริ การให้ คาปรึกษาทางการเงินที่ได้ ตกลงกัน

(1.2)

ให้ ค าปรึ ก ษา หรื อ ค าแนะน า และให้ ค วามช่ว ยเหลือ แก่ บ ริ ษั ท จัด การ
เกี่ยวกับการระดมเงินทุนเพื่อเพิ่มเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน และการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที่จะลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน (รวมถึงการ
รับรองความถูกต้ องและสมบูรณ์ ของข้ อมูลที่แสดงไว้ ในเอกสารคาขอใน
ส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ จ ะยื่ น ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อการเพิ่มเงิ นทุนของกองทุนตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด)

(1.3)

จัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินตามที่จาเป็ น อาทิ การตรวจสอบและสอบทานด้ านการเงิน
การตรวจสอบและสอบทานด้ านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทาน
ด้ านเทคนิคเกี่ยวกับกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนจะลงทุน เป็ นต้ น

(1.4)

จัด เตรี ยมความเห็ นเกี่ ยวกับ ความสมเหตุสมผลของสมมติ ฐานในการ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งความเห็นดังกล่าวต้ อง
เปิ ดเผยในหนังสือชี ช้ วน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
204

ส่วนที่ 2 ส่วนข้ อมูลกองทุนรวม โครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ประกาศกาหนด
(1.5)

ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินมีการจัดทาประมาณการทางการเงินของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน (นอกเหนือจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานซึ่งจัด ทาโดยผู้ประเมินค่าอิสระ) ซึ่งแสดงการ
วิเคราะห์ในกรณีพื ้นฐาน (Base Case) และการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ย นแปลง (Sensitivity Analysis) ให้ อธิ บ ายความแตกต่า งระหว่า ง
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกับประมาณการทางการเงิ นดังกล่าว
(ถ้ ามี) ด้ วย

(1.6)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึ 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 ้
(ก)

ชื่อ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

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

(ข)

โทรศัพท์ :

0-2305-9000

โทรสาร :

0-2305-9539

ชื่อ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด

ที่อยู่

:

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

โทรศัพท์ :

0-2697-3800

โทรสาร :

0-2638-0301
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(ค)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ชื่อ

:

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(2)

9.7

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 ้
(2.1)

มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่ปรึ กษา
ของกองทุนตามสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษา

(2.2)

ให้ คาปรึ กษาและคาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตัง้ การเพิ่ม
เงิ นทุน หรื อการบริ ห ารจัดการกองทุน ตามขอบเขตที่ ตกลงกัน โดยใน
กรณี ของที่ปรึ กษากฎหมายนัน้ การให้ คาปรึ กษาและคาแนะนาข้ างต้ น
รวมถึงการให้ ความเห็นเกี่ยวกับข้ อได้ เปรี ยบและข้ อเสียเปรี ยบของสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน เปรี ยบเทียบกับสิทธิของเจ้ าหนี ้และบุคคลอื่น ๆ ที่มี
สิท ธิ เหนื อ รายได้ ในอนาคตของทรั พ ย์ สิน ที่ จะลงทุน (เฉพาะในกรณี ที่
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนจะลงทุนเป็ นสิทธิ ในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ ในอนาคตหรื อสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ ในอนาคต
และกองทุนมิได้ เป็ นบุคคลเดียวที่มีสทิ ธิได้ รับรายได้ ในอนาคตทังจ
้ านวน)

(2.3)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การที่ปรึกษาที่ได้ ตกลง
กัน

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
9.7.1

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน (Domestic Bookrunner)
ในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนในประเทศ บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
(มหาชน) บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ฟิ นัน ซ่า จ ากัด และธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ น
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
รายละเอียดติดต่อของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนมีดงั นี ้
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(1) ชื่อ :
ที่อยู่ :

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

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 ชั น้ 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 ทจั ด การอาจแต่ ง ตั ง้ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ่ ง เป็ น
นิติบุคคลที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังผู
้ ้
จั ด จ า ห น่ า ย ห น่ ว ย ล ง ทุ น ให้ ส า นั ก งา น ก .ล .ต . ท รา บ พ ร้ อ ม ทั ้ง ป ระ ก า ศ ให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
9.7.2

ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
ในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน บุคคลต่อไปนี ้เป็ นผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศ
รายละเอียดติดต่อของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้ นในต่างประเทศมีดงั นี ้
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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
9.7.3

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
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 งการแต่งตัง้ ให้ สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบ พร้ อมทังประกาศให้
้
ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

9.8

ผู้สอบบัญชีของกองทุน
9.8.1

การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
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
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โทรสาร : 0-2264-0789
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้
ความเห็ น ชอบผู้สอบบัญ ชี ให้ ท าหน้ าที่ เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของกองทุนได้ โดยบริ ษั ทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
9.8.2

สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของกองทุน มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้

10.

(1)

มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี

(2)

จัดทา สอบทาน และ/หรื อ ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนตามตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดทาบัญชีที่ใช้ บงั คับ และ

(3)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ บริ การสอบบัญชี

ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน
บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ใน
กรณี ที่ ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุน ขัด หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อค าสั่ง
ดัง กล่ า ว หากบริ ษั ท จัด การได้ ด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ ค าสั่ง นัน้ ให้ ถื อ ว่ า
บริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนแล้ ว
ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการใช้ บงั คับความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มี
อานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
้
ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน
และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ

11.

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
11.1

วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ สามารถกระทาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
11.1.1 โดยมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่ากึ่งหนึ่ง (มากกว่าร้ อยละ 50) ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในกรณีเช่นนี ้ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งให้ สานักงาน
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ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข
11.1.2 บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ วเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)
(2)

(3)

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึ่งมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
โดยชัดเจน
การแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่
หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
การแก้ ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง หรื อ

11.1.3 เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
การแก้ ไขเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อ
วิธีจดั การไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อวันที่ถือ
ว่าได้ รับมติ แล้ วแต่กรณี
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
11.2

การได้ รับความเห็นชอบในกรณีอื่น
หากการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ น หรื อ แก้ ไขวิ ธี ก ารจั ด การ จะกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละ
ภาระหน้ าที่ของบริ ษั ทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน นายทะเบี ยน
ผู้ป ระเมิ น ค่า และที่ ป รึ ก ษาใด ๆ ตามที่ กาหนดไว้ ในหัว ข้ อ 9 "การจัด การกองทุน ” หรื อกระทบต่อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 12 "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ” การแก้ ไขในกรณีดงั กล่าว นอกจากจะต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว จะต้ อง
กระท าโดยได้ รับ ความเห็ น ชอบหรื อ ค ายิ น ยอมจากฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ ง แล้ วแต่กรณี ด้ วย แต่ทัง้ นี ม้ ติ
ดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการ
จัดการกองทุน หรื อผลประโยชน์ของกองทุน

11.3

สิทธิออกเสียงยับยังของบริ
้
ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิและสงวนสิทธิที่ใช้ สิทธิออกเสียงยับยังในการออกเสี
้
ยงลงคะแนนใด ๆ ในที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การซึ่งขัด
หรื อแย้ งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรื อที่อาจทาให้ เกิดความ
เสี ย หายหรื อ ขั ด แย้ งกั บ ผลประโยชน์ ข องกองทุ น หรื อ ที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละภาระหน้ าที่ ข อง
บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุน
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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 ้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทจัดการสามารถหักเงินของ
กองทุนเพื่อนาไปชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและการบริ
้
หารจัดการกองทุน
ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนได้
12.1

ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
12.1.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปั นผล หรื อการลดทุน (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยลงทุน การจ่ายเงินปั นผล หรื อการลดทุน (ถ้ ามี) หรื อการคืนเงินจากการชาระบัญชีเพื่อ
เข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริ ง ในอัตราที่ ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงิน
กาหนด (ถ้ ามี) โดยหักจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อจากการใช้ บริ การโอนเงินการจ่ายเงินปั นผล หรื อการลดทุน (ถ้ ามี) หรื อการคืนเงินจาก
การชาระบัญชีเพื่อเข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
12.1.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)
12.1.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)
12.1.4 อื่น ๆ
(1)
(2)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)
ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตาม
อัต ราที่ ผ้ ูส ร้ างสภาพคล่ อ งในตลาดรองหรื อ นายหน้ าค้ าหลัก ทรั พ ย์ (Broker)
กาหนด

(3)

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ตามอัตราที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด (ถ้ ามี)
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หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
12.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนดังต่ อไปนี ้จะถูกจัดสรรเป็ นค่าใช้ จ่าย เพื่อใช้ ในการ
ค าน วณ ก าไรสุ ท ธิ ก าไรสะสม แ ละ NAV ขอ งห น่ วย ลงทุ น ต าม ราย ล ะเอี ย ด ก ารจ่ าย
เงินปั นผลในหัวข้ อ 1.9.2 “สิทธิประโยชน์ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และการคืนเงินลงทุน”
12.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยค่าธรรมเนียมการ
จัดการขันต
้ ่าเท่ากับ 10,000,000 บาทต่อปี ตลอดอายุกองทุน
12.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะคิดค่าใช้ จ่ าย
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการออกไปปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบทรัพย์สนิ ประจาปี และ/หรื อตาม
ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบทรัพย์สินใน
อัตราที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กาหนด (ไม่รวมค่าพาหนะและค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางจะเรี ยกเก็บ
ตามจริ ง) สาหรับค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั ตลอดจนค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มต่าง ๆ เช่น
ค่าธรรมเนียมการคัดสาเนาเอกสารสิทธิในอัตราที่จ่ายจริ ง
12.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
ตามอัตราที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด
12.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน (ถ้ ามี)
(1)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ปรึ กษาของกองทุน สาหรับการจัดตังและ/หรื
้
อการ
บริ หารจัดการกองทุน การเพิ่มเงินทุน การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน และอื่น ๆ ตามที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควรโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของกองทุน เช่น ค่าที่ป รึ 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 มาณการจราจร เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง
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ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนตามอัตราที่ระบุใน
สัญ ญาแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน จะเรี ยกเก็ บที่อัตราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ของ
จานวนเงินที่ระดมทุนได้ ในแต่ละครัง้
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเสนอขายส่วนเพิ่มทุนได้ แล้ วเสร็ จ คณะที่ปรึ กษาจะ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน สาหรับคณะที่ปรึ กษาตามจานวนและ
ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ ได้ ต กลงไว้ ล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนี ย มสาหรั บ คณะที่ ป รึ ก ษา
ดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

12.2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
กรณีที่มีการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน : รวมในอัตราที่กาหนดในหัวข้ อ 12.2.4 "ค่าธรรมเนียมที่
ปรึ กษากองทุน (ถ้ ามี) - (2) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน" โดยจ่ายให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่าย
และ/หรื อผู้จัดจาหน่ายร่ วม (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้สนับสนุนการจาหน่าย (ถ้ ามี) และ/หรื อบริ ษัท
จัดการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจาหน่ายเอง ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกินร้ อยละ3.00 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้
12.2.6 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
(1)

กรณีที่มีการเพิ่มทุน : ตามที่จ่ายจริ ง แต่จะไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของจานวนเงินที่เพิ่ม
ทุนได้ ในแต่ละครัง้

(2)

ภายหลังการเพิ่ ม ทุน : ค่าใช้ จ่ ายในการโฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ ค่าใช้ จ่ายด้ า น
การตลาดและส่งเสริ มการขายที่เกิดขึ ้นภายหลังการเพิ่มทุนกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง
แต่จะไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชีของปี บญ
ั ชี
ก่อนหน้ า

12.2.7 ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายส่วนเพิ่มทุน
ตามที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนจะชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทัง้
ค่าธรรมเนียมหรื อค่า ใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิ ดขึน้ ตามความเป็ น จริ งอันเกี่ ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ
หน้ าที่ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายของที่
ปรึกษากฎหมายดังกล่าวเป็ นต้ น
12.2.8 ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
(1)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขออนุมตั ิจากสานักงาน ก .ล.ต. ในการจัดตังและจั
้
ดการ
กองทุนตามจานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
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ค่า ธรรมเนี ย มการยื่ น ค าขอให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ รับ หน่ ว ยลงทุน เป็ น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามจานวนที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

12.2.9 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น (หรื อการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามจานวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
12.2.10 ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(1)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
เมื่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ รับ จดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน เป็ น หลัก 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

(2)

ค่าธรรมเนียมรายปี
กองทุนต้ องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ดงั ต่อไปนี ้
(2.1)

ร้ อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้ านบาท

(2.2)

ร้ อยละ 0.030 ของเงิ นทุนจดทะเบี ยนในส่วนที่เกิ นกว่า 200 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท

(2.3)

ร้ อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท

(2.4)

ร้ อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท

(2.5)

ร้ อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้ านบาท

หรื ออัตราอื่น ๆ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดเป็ นครัง้ คราว
ทั ง้ นี ้ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มขั น้ ต่ า ต้ องไม่ น้ อยกว่ า 50,000 บาท และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมขันสู
้ งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
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12.2.11 ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
(1)

ค่าใช้ จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมในการยื่นจัดตังกองทุ
้
น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุน ค่าธรรมเนียมใน
การขอให้ หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่า ใช้ จ่ ายในการเตรี ย มและจัด ท าเอกสารสัญ ญา และค่า แปลเอกสาร เป็ น ต้ น
ตามที่จ่ายจริ ง

(2)

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องในการดารงสถานะเป็ นหลักทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ตามที่จ่ายจริ ง

(3)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในรวมทังการตรวจ
้
ระบบงาน การตรวจสอบรายได้ ตามที่จ่ายจริ ง

(4)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนโดยตรง เช่น ค่าธรรมเนียมที่
ปรึ กษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการเข้ า
ทาสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว
หรื อประกาศที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่จ่ายจริ ง

(5)

ค่าธรรมเนี ย มหรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การจัด หา ได้ ม า จ าหน่ าย จ่ า ย โอนสิน ทรั พ ย์
ทรั พย์ สิน หลักทรัพ ย์ ข องกองทุน เช่น ค่านายหน้ าในการจาหน่ายหรื อโอนสิท ธิ
ค่าใช้ จ่ายในการจาหน่ายหรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น ตามที่จ่าย
จริ ง

(6)

ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการ
ลงทุนหรื อจาหน่าย โอนหรื อรับโอนทรัพย์สิน ซึ่งต้ องการความเห็นและการศึกษา
เพิ่ ม เติ มจากผู้เชี่ ยวชาญ และค่าที่ป รึ ก ษาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง และค่าที่ป รึ ก ษาที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น ที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญด้ านการประกันภัย ที่ปรึ กษาการ
ลงทุน ค่าที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(7)

ค่าภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายสินทรัพย์ หรื อ
หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองทุ น เช่ น ค่ า นายหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์
ซึ่งจะรวมอยู่ในต้ นทุนของค่าซื ้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื ้อหลักทรัพย์ และจะถูกหัก
จากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหรื อ
ขายทรัพย์สนิ ค่าใช้ จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง
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(8)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่า และ/หรื อสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ ตามที่จ่ายจริ ง

(9)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมินระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกาไรขาดทุน ค่าใช้ จ่ายจัดทา
รายงาน หรื อบทวิจยั ตามที่จ่ายจริ ง

(10)

ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการทรัพย์ สิน เช่น ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาเวปไซต์ การส่งเสริ มการ
ขาย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าน ้ามัน เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(11)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าควบคุมงาน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม ตกแต่งใหม่
ดูแล บารุ งรักษา และ/หรื อก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ ง พัฒ นา เพิ่มมูลค่า และ
ปรับแบบภูมิทศั น์หรื อภูมิสถาปั ตย์ในทรัพย์สนิ หลัก และ/หรื อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องที่
กองทุนลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ทังนี
้ ้ รวมถึงการซื ้อใหม่ ซื ้อทดแทนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เครื่ องใช้
อื่ น ใดที่ จ าเป็ น ต่อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ หรื อ ท าประการใด ๆ เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทุ น เพื่ อ ให้ ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นสภาพที่ ดี แ ละมี ค วามพร้ อมที่ จ ะหา
ผลประโยชน์ ตามที่จ่ายจริ ง

(12)

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า รป ระ กั น ภั ย เช่ น ค่ า เบี ้ย ป ระ กั น ภั ย แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(13)

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้ องตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานราชการ เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุ ง
ท้ องที่ ภาษี ปา้ ย เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(14)

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัด หาผลประโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น หลัก เช่ น ค่ า ใช้ จ่ ายตามที่ ก าหนดในสัญ ญาที่
เกี่ยวข้ องกับและ/หรื อเพื่อประโยชน์ในการเข้ าลงทุนของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือ
โต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุนและการแจ้ งข้ อมูลต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่า
จองซื อ้ หน่ว ยลงทุน ค่าประกาศหนังสือ พิ ม พ์ (ถ้ ามี ) รวมทัง้ ค่ าใช้ จ่า ยต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้น เนื่องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เป็ น
ต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(15)

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณี ที่ เ ป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)
ตามที่จ่ายจริ ง
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(16)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับชาระหนี ้ใด ๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษา
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับ
กองทุน ตามที่จ่ายจริ ง

(17)

ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(18)

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 บ เงิ น ใบก ากับ ภาษี และแบบฟอร์ ม อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กองทุน และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามที่
จ่ายจริ ง

(19)

ค่าจัด ทาและจัดพิ ม พ์ หนังสือชี ช้ วน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงานประจ าปี
ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่จ่ายจริ ง

(20)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน
ต่า ง ๆ ถึ งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน รวมถึ งการลงประกาศในหนัง สือ พิ ม พ์ รายวัน เช่ น
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และ/
หรื อเงินจากการลดทุน เป็ นต้ น และ/หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริ ง

(21)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญ
ประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(22)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า
เอกสารในการประชุม ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาหนังสือเชิญประชุม และรายงานการ
ประชุม เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(23)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน (สาหรับผู้ที่มิได้ เป็ นบุคลากรของ
บริ ษัทจัดการ) หรื อคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ ามี) เช่น ค่าจ้ าง ค่าเบี ้ยประชุม เป็ นต้ น
ตามที่จ่ายจริ ง

(24)

ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ ตามที่
จ่ายจริ ง

(25)

ค่า ใช้ จ่ ายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การติ ด ต่อประสานงานกับ บุค คลที่ เกี่ ยวข้ อ งใน
ต่างประเทศ (ถ้ ามี) เกี่ ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่ า โทรสารทางไกล ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พัก ค่ า เบี ย้ เลี ย้ ง ค่ า ประกัน การ
เดินทาง เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง
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(26)

ค่า ใช้ จ่ ายต่าง ๆ ในการมี บัญ ชี ก องทุน กับ ธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนี ย มต่า ง ๆ ที่
ธนาคารเรี ยกเก็บค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค ตามที่จ่ายจริ ง

(27)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การเพิ่ มทุน
และ/หรื อ การลดทุน เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่า อากรแสตมป์ ค่า บริ ก ารที่
นายทะเบียนเรี ยกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น ตามที่จ่าย
จริ ง

(28)

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

(29)

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการลงทุนในหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน การตรวจตราสภาพทรัพย์สิน และการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยคิดค่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ในอัตรามาตรฐานภายในของบริ ษัทจัดการ
และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดสาเนาเอกสารสิทธิ
เป็ นต้ น

(30)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนหรื อเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ อันประกอบด้ วย
(28.1) ค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามที่
จ่ายจริ ง
(28.2) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่าง
การชาระบัญ ชี ก องทุน จนถึ งการจดทะเบี ยนเลิกกองทุน กับ สานัก งาน
ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริ ง
(28.3) 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
(28.4) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ อัน เกี่ ย วเนื่ องกับการเลิก หรื อ
เปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามที่จ่ายจริ ง

(31)

ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง
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(32)

ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีทางศาลที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการบริ หารทรัพย์สนิ ของกองทุนและบริ ษัทจัดการ เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินคดี (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการยึดทรัพย์สนิ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ นคดีของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนินคดี
ทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสิ นไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติ ก รรม ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไข
สัญ ญา ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ 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

(33)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทุน
ตามที่จ่ายจริ ง

(34)

ดอกเบี ้ย ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) ตามที่จ่ายจริ ง

(35)

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อ งจากการจัดการกองทุน เช่น ค่าเสียหายอันจะเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ ภัยจากสงครามกลางเมือง เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง

(36)

ค่าสินไหมทดแทนแก่บคุ คลภายนอกสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง ยกเว้ น ความเสียหายนันเกิ
้ ดจากการ
ทุจริ ต ประมาท เลินเล่อ หรื อโดยเจตนาของบริ ษัทจัดการเอง

(37)

ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อขึ ้นโดย
ชอบตามหน้ าที่ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง

อัตราค่าธรรมเนียมในหัวข้ อ 12.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน” และหัวข้ อ 12.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน” เป็ นอัตราตามที่จ่ายจริ งที่
ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดของกองทุน หากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีภาระต้ องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุน
บริ ษั ทจัด การจะคานวณค่าธรรมเนีย มในหัวข้ อ 12.2 “ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็ บ จาก
กองทุน” ข้ อ 12.2.1 "ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี " ข้ อ 12.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ราย
ปี " และข้ อ 12.2.3 "ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี " ทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ หรื อ
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ หรื อมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ ว หรื อมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุน
แล้ วแต่กรณี ณ วันสุดท้ ายของเดือน เป็ นฐานในการคานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัด
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จ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน จะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
12.3

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
12.3.1 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม/ ลด/ ยกเว้ นค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้
อัตราที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 12.1 “ค่าธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจากผู้จองซือ้ หน่วยลงทุน หรื อผู้ถื อ
หน่วยลงทุน” และหัวข้ อ 12.2 “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
12.3.2 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่ม/ลดอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อ 12.1
“ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็ บจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ” และหัวข้ อ 12.2
“ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็ บจากกองทุน ” โดยไม่ถื อว่าเป็ น การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
โครงการจัดการกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าอัตราที่ระบุในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังกล่าวได้ ในกรณี ที่ได้ รับอนุมติจากผู้ถือหน่วยด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.

(2)

กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นแปลงลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี) ที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลงตามข้ อ (1) ข้ อ (2) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าว
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13.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

การยกเลิกการเสนอขายหน่ วยลงทุนส่ วนเพิ่มทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
13.1

การยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน
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 ้
13.1.1 ยุติการขายหน่วยลงทุน
13.1.2 รายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้
13.1.3 คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ หลังจากหักค่าใช้ จา่ ยของกองทุนที่เกิดขึ ้น
จากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมัติให้ เพิ่มทุนสิ ้นสุดลง หากบริ ษั ท
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ เพราะพฤติการณ์
อันใดอันหนึง่ ที่บริ ษัทจัดการต้ องรับผิดชอบ ให้ บริ ษัทจัดการชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
การอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจะสิ ้นสุดลงในวันที่บริ ษัทจัดการรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกกองทุน และการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนในหัวข้ อ 7.2.9
"การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”

13.2

การคืนเงินค่าจองซื ้อในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
บริ ษัทจัดการจะต้ องคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึง่ มีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลัง
เนื่ อ งจากไม่สามารถลงทุน ในทรัพ ย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานตามที่ ก าหนดไว้ ได้ กรุ ณ าศึก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้ อ 6.2 "การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”

13.3

กรณีเลิกกองทุน
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุน
13.3.1 เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
13.3.2 เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนและบริ ษัทจัดการนาเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทาให้ กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้ าน
บาท (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน)
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13.3.3 เมื่ อ มี ก ารจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานของกองทุน และบริ ษั ท จัด การไม่
สามารถดาเนินการเพื่อให้ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมลู ค่ารวมกัน
ตามที่กาหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้ านบาท และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน) ภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
13.3.4 เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
น
13.3.5 เมื่ อ ครบก าหนดอายุข องกองทุน (หากมี ) หรื อ สาเหตุของการเลิก กองทุน อื่ น ใดตามที่ ได้
กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
13.3.6 กองทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งการ
ลาออกจากการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยบริ ษัทจัดการ
13.3.7 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกกองทุน
13.3.8 เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เลิกกองทุน หรื อเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
น
ในกรณี ของการเลิกกองทุนตามเหตุข้อ 13.3.5 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการต้ องแจ้ งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 5 วันทาการ
13.4

อานาจของสานักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน
สานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนได้ หากสานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่ าฝื น
หรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการเสนอขายส่วนเพิ่มทุน จะต้ องมีการดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนด
ไว้ ในหัวข้ อ 13.1 "การยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่ มทุน " ข้ างต้ น หากการเพิกถอนการ
จัดการกองทุนเกิ ดขึ น้ หลังจากการจดทะเบี ยนกองทรัพ ย์ สิน เป็ นกองทุนแล้ ว บริ ษั ทจัด การจะต้ อ ง
ดาเนินการตามกระบวนการชาระบัญ ชี ของกองทุน ตามที่กาหนดไว้ ในหัว ข้ อ 13.5 "การชาระบัญ ชี
กองทุน” ท้ ายนี ้

13.5

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 ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตาม
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 โดยค่ าใช้ จ่ ายและเงิ น
ค่าตอบแทนใดในการชาระบัญชีของกองทุน ให้ จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนนัน้ และผู้ชาระบัญชีจะ
ดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที่คงเหลืออยูข่ องหน่วยลงทุน
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เมื่อได้ ชาระบัญ ชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อชาระบัญ ชีเสร็ จสิ ้นแล้ ว ผู้ชาระบัญ ชีจะขอจดทะเบียนเลิก
กองทุน ต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต. และหากปรากฏว่า มี ท รั พ ย์ สิ น คงค้ างอยู่ ให้ ต กเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข อง
สานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อมีการเลิกกองทุน บริ ษัทจัดการหรื อผู้ชาระบัญชี (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.5.1 บริ ษั ท จัด การอาจท าหน้ า ที่ ช าระบัญ ชี ข องกองทุน นัน้ ได้ หรื อ จะแต่ง ตัง้ บุค คลอื่ น ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเป็ นผู้ชาระบัญชีของกองทุนก็ได้
13.5.2 เมื่อแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีแล้ ว บริ ษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
กองทุน รวมทังด
้ าเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์สง่ มอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
กองทุนนันให้
้ แก่ผ้ ชู าระบัญชีภายใน 5 วันทาการ
13.5.3 บริ ษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุน ณ วันเลิกกองทุน ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีและรับรองโดยบริ ษัทจัดการเองให้ แก่ผ้ ชู าระบัญชีภายใน 15
วันทาการ
13.5.4 ผู้ชาระบัญชีจะจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนโดยต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้ รับ
เป็ นสาคัญ ชาระหนีข้ องกองทุน เก็ บรวบรวม และแบ่งเงินหรื อทรัพ ย์ สิน ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรายตามที่บริ ษัทจัดการกาหนดตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
13.5.5 เมื่อชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ ผ้ ชู าระบัญชียื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้ อมทังจั
้ ดส่ง
รายงานผลการชาระบัญชีตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.
13.6

การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
13.6.1 หน่วยลงทุนหรื อกองทุนมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามข้ อกาหนดการรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ถึงข้ อ (6) ในหัวข้ อ 6.4 “ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
13.6.2 เมื่อครบกาหนดอายุของกองทุน หรื อเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
13.6.3 บริ ษัทจัดการดาเนินการหรื อกระทาการดังต่อไปนี ้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(1)

ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่
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ตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ ถือปฏิบตั ิ
(2)

เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนที่ยื่นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
ที่ เป็ นสาระส าคัญ หรื อ มี ข้ อผิ ด พลาดในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของกองทุ น ที่ เป็ น
สาระสาคัญ

(3)

ดาเนินการใด ๆ หรื อมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิ ดความเสียหายอย่าง
อย่างร้ ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์ หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรื อการเปลีย่ นแปลง
ในราคาของหน่วยลงทุน

13.6.4 ผู้สอบบัญ ชี รายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุนไม่
ถูกต้ องเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
13.6.5 เมื่อปรากฏกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
้
น ตามที่กาหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. หรื อ
13.6.6 บริ ษัทจัดการร้ องขอให้ เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
14.

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบัน การเงิน ที่ ไม่ใช่สัญ ชาติ อเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิ ติ บุค คล สัญ ชาติ อ เมริ กัน ผู้ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ถ าวรในสหรั ฐ อเมริ ก า และผู้ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ท างภาษี ใ น
สหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลัง
ดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุน และบริ ษั ท จัด การถื อ ว่า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ง ถูก ก าหนดให้ ต้ อ งเข้ า ผูก พัน ตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ า
เพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภท
ต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้ อ ก าหนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่เข้ า ผูก พัน ตนเพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับ
ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
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(1)

(2)
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ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่ มต้ น ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะ
เริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา
และ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงิ นใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหัก
เงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนที่เป็ น NPFFI
ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรั พ ย์ สิน และผู้สนับ สนุน การขายและรั บ ซื อ้ คื น หน่วยลงทุน ที่ เข้ าร่ ว มผูก พัน ตามข้ อ ก าหนดของ
FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุน
หรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุน
ได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป

เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุน ได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุน (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนสามารถปฏิบตั ิตาม
ภาระผูก พัน ภายใต้ ข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ข องกฎหมายต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ บริ ษั ท จัด การและ
กองทุน (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1)

ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมื องของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของ
ั้
ผู้ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์
ทราบความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อ
การให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่ อ
ยื น ยัน การเข้ าร่ ว มใน FATCA หรื อ กฎหมายต่า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เป็ น ลูก ค้ าสถาบัน
การเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3)

ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้
ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัท
จัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1)

ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)

ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว

(3)

ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผล และ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย

(4)

ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น

การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับ ของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก เงิน ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่
กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมือง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวน
สิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งข้ อ มูลของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ไปยังหน่ว ยงาน หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ราชการก าหนด โดยไม่
จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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15.

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่หน่วยงานดังต่อไปนี ้
15.1

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

15.2

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ G และชัน้ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-2000
โทรสาร : 0-2649-2100

15.3

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

16.

รายการอื่นใดตามที่สานักงานกาหนด
16.1

การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตามข้ อ 3 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษัทจัด การ บริ ษัทจัดการจะ
เปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรื อ
ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื อ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริ ษัทจัดการขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการราย
ใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเกิ ดขึ ้นจากการ
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เปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนต่อไป
16.2

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื่องมาจากการ
ใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
16.2.1 ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายหลักทรัพย์
16.2.2 ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความ
จาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการต้ องกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของ
กองทุนนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงาน
รอบปี บญ
ั ชี
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