กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน
รู้ จัก “กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน”
กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) เป็ นกองทุนรวมที่ระดมทุนเพื่อใช้ พฒ
ั นากิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น ไฟฟ้า ประปา ท่าอากาศยาน ระบบขนส่ง ถนน ฯลฯ ซึง่ จะช่วยลดภาระของ
ภาครั ฐ ทัง้ ด้ า นงบประมาณและหนี ส้ าธารณะ อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รวมทังเป็
้ นช่องทางในการระดมทุนของภาคเอกชนและ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนสถาบันและประชาชนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ ้น
กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล มี บริ ษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) เป็ นผู้ดําเนินการ
จัดตังกองทุ
้
นและเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนและนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ เมื่อกองทุนระดม
เงินทุนได้ แล้ ว ก็จะนําเงินที่ได้ ไปลงทุนในโครงการของรัฐวิสาหกิจ เอกชน หรื อส่วนราชการที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ทางด่วน มอเตอร์ เวย์ โรงไฟฟ้า โรงผลิตนํา้ ประปา สนามบิน รางรถไฟ
ท่าเรื อนํ ้าลึก ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็ นต้ น เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนที่ได้
กําหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการทําสัญญาโอนกระแสรายรั บที่จะได้ มาจากการดําเนินงานในอนาคตของโครงการ
เหล่านี ้ เช่น เงินจากการเก็บค่าโดยสาร ค่าทางด่วน ค่าขายกระแสไฟฟ้า มาจ่ายเป็ นผลตอบแทนคืนให้ แก่นกั
ลงทุนตามจํานวนและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ในสัญญา
เงินจากกองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน เป็ นแหล่งเงินทุนสําคัญให้ แก่รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรื อส่วนราชการที่เป็ น
เจ้ าของเพื่อจะนําเงินนันไปพั
้
ฒนาหรื อซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุ ดเสียหายให้ กลับมาใช้ งานได้ ดงั เดิม โดยไม่ต้องไปกู้
เงินจากธนาคารหรื อรองบประมาณจากภาครัฐที่มีจํานวนจํากัด การระดมทุนวิธีนีอ้ าจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการนํา
รายได้ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตมาใช้ ก่อนในปั จจุบนั เพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็ นพื ้นฐานต่อการดํารงชีพแต่ยงั ขาดเงินทุน
ให้ สาํ เร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานอยู่ภายใต้ การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งปั จจุบนั ออกหลักเกณฑ์การจัดตังกองทุ
้
นโครงสร้ างพื ้นฐานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
พร้ อมที่จะอนุมตั ิจดั ตั ้งกองทุน ให้ ทงบริ
ั ้ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) และผู้ที่สนใจ

โครงการหรื อกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่เข้ าข่ายสามารถระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน ได้ แก่











ระบบขนส่งทางราง
ไฟฟ้า
ประปา
ถนน ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน
ท่าอากาศยานหรื อสนามบิน
ท่าเรื อนํ ้าลึก
โทรคมนาคม
พลังงานทางเลือก
ระบบบริ หารจัดการนํ ้า หรื อการชลประทาน
ระบบป้ องกัน ภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัย และระบบจัดการเพื่อลดความรุ นแรงของภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นด้ วย

กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน กับ “ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ”
 ประโยชน์ ต่อประเทศชาติ
 ช่วยทําให้ มีแหล่งระดมทุนมากขึ ้น เพื่อพัฒนากิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ แต่ละกิจการนัน้
จะทําประโยชน์ให้ กบั ประชาชนโดยส่วนรวม ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน ไฟฟ้า ประปา พลังงาน ระบบ
ขนส่ง ทางพิเศษ ฯลฯ ดังกล่าว
 ช่วยให้ ภาครั ฐ สามารถมี กํา ลังลงทุนด้ านกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานได้ โดยไม่ต้องก่อหนี ้
สาธารณะ ไม่ต้องกู้เงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
 ช่วยให้ ภาคเอกชน ซึ่งอาจมีสญ
ั ญาธุรกิจกับภาครัฐ หรื อมีสมั ปทานภาครัฐ สามารถระดม
เงินทังจากโครงการปั
้
จจุบนั เพื่อระดมทุนสําหรับพัฒนาโครงการใหม่ หรื อจากโครงการใหม่
โดยมีความคุ้มค่ามากขึ ้น ทําให้ พร้ อมลงทุนกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มมากขึ ้น และเร็ วขึ ้น



ประโยชน์ ต่อนักลงทุน
 เกิ ด ทางเลื อกใหม่ ใ นการลงทุน และการกํ า หนดผลตอบแทนก็ ต้ องสอดคล้ องกับ ความ
คาดหวังของผู้ลงทุน
 ประโยชน์ ทางภาษี แก่ผ้ ูถื อหน่วย บุคคลธรรมดาไม่มีภาษี จากการขายหน่ว ย และได้ รั บ
ยกเว้ นภาษี เงินปั นผล 10 ปี นับแต่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น

 ประโยชน์ ต่อบริษัทเอกชน
 ได้ รับผลประโยชน์ภาษี ทําให้ ระดมเงินได้ ด้วยต้ นทุนการเงินที่ตํ่าลงได้ มลู ค่ากิจการที่สงู ขึ ้น
 สามารถรับรู้กําไรจากการขายโครงการปั จจุบนั ออกไปได้ ทําให้ ฐานทุนแข็งแรงมากขึ ้น
 ช่ ว ยเร่ ง การรั บ ประโยชน์ จ ากกิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน ทํ า ให้ เ อกชนทํ า หน้ า ที่ ผ้ ูพัฒ นา
โครงการได้ อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว

กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท (BTSGIF)
รถไฟฟ้าบีทเี อส (BTS)
ปั จจุบนั รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยเป็ นที่ร้ ูจกั และนิยมใช้ ในการเดินทาง เนื่องจากเส้ นทาง
ครอบคลุมพื ้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของกรุ งเทพฯ ซึ่งประกอบด้ วยสองสาย ได้ แก่ สายสุขุมวิท และสายสีลม
รถไฟฟ้ า BTS ดําเนินการโดยบริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรื อ บีทีเอสซี (BTSC) โดย
BTS มีเป้าหมายในการมีส่วนร่ วมในการผลักดันให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึง
มุง่ มัน่ ที่จะลงทุนเพือ่ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบโครงสร้ างพื ้นฐานในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
้
นรวม
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรื อ BTSG ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BTSC ร่ วมก่อตังกองทุ
โครงสร้ างพื ้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรื อ BTSGIF โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ BTSC /
BTSG สามารถระดมทุน และมีความพร้ อมที่จะลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ๆ เพื่อโอกาสเพิ่มรายได้ ให้ แก่
กองทุนภายหลังจากสิ ้นสุดสัมปทาน รวมทังมู
้ ลค่าในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
แนวทางการลงทุนของ BTSGIF
BTSGIF จะลงทุนครัง้ แรกในรายได้ คา่ โดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ซึ่ง
ประกอบด้ วย 2 สาย ได้ แก่ สายหมอชิต – อ่อนนุช และสายสะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ ในช่วง
ระยะเวลาที่ได้ รับสัมปทาน (ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572) เป็ นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 50,000 ล้ านบาท
รายได้ คา่ โดยสารสุทธิที่กองทุนจะลงทุนประกอบด้ วยรายได้ คา่ โดยสารหักต้ นทุนการดําเนินงาน และค่าใช้ จ่าย
ฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้ กองทุนจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ BTSG มีความตังใจที
้ ่
จะจองซื ้อหน่วยลงทุนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
น ซึ่งเป็ นจํานวนสูงสุดที่
ข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. อนุญาตให้ ถือได้
โครงการลงทุนในอนาคตของ BTSC / BTSG
ตามแผนแม่บทของรั ฐบาลที่จะลงทุนขยายระบบการขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีกกว่า 10 เส้ นทางเป็ น
ระยะทางรวมประมาณ 500 กิโลเมตร ในกรุงเทพฯ และพื ้นที่ใกล้ เคียงภายในปี 2572 นัน้ BTSC /BTSG มีข้อ
ได้ เปรี ยบจากประสบการณ์อนั ยาวนาน และความชํานาญในการบริ หารระบบรถไฟฟ้าลอยฟ้า และการมีระบบ
ซึง่ เชื่อมต่อกับส่วนขยายใหม่หลายสาย ดังนัน้ การที่มีความพร้ อมทางด้ านการเงินจะช่วยให้ สามารถลงทุนได้
รวดเร็ วยิ่งขึ ้นหากได้ รับความเห็นชอบจากรัฐบาลให้ เข้ าไปลงทุน และมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ การพัฒนา
ส่วนต่อขยายและเส้ นทางใหม่ภายใต้ แผนแม่บทของรัฐบาลให้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ว

BTSC /BTSG มีความสนใจจะลงทุนในเส้ นทางต่าง ๆ โดยมุ่งเน้ นเส้ นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าสายสี
เขียวหลักซึง่ จะทําให้ การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็ นเครื อข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น อาทิ
 ส่วนต่อขยายสายสีเขียวจากหมอชิตไปสะพานใหม่
 ส่วนต่อขยายจากแบริ่ งไปสมุทรปราการ
 สายสีชมพูจากแครายไปมีนบุรี
 รถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทางเลือกใหม่ ในการลงทุนที่มีศักยภาพ
BTSGIF เป็ นทางเลือกใหม่ที่เปิ ดให้ นกั ลงทุนสามารถร่วมรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรายได้ คา่ โดยสาร สุทธิที่จะ
เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งมีศกั ยภาพและโอกาสที่จะเติบโตต่อไปจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวน
ผู้โดยสารอันเป็ นผลจากการขยายตัวของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
BTSGIF จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งสําหรับนักลงทุนที่ค้ มุ ค่าการลงทุน เปี่ ยมด้ วยศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตสูง โดยมี
ปั จจัยสนับสนุน ดังนี ้
 มีสทิ ธิก้าวเดินไปด้ วยกัน กับโอกาสเติบโตของรายได้ ค่าโดยสารของรถไฟฟ้า
BTS ให้ บริ การเส้ นทางคมนาคมทางรางหลักในกรุ งเทพฯ ที่มีรายได้ เติบโตอย่างสมํ่าเสมอ และได้ รับ ความ
นิยมจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึน้ โดยมีการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยของผู้โดยสาร 10.9% ต่อปี ตังแต่
้ เปิ ดให้ บริ การ แม้
ในช่ ว งเศรษฐกิจถดถอย (เปรี ยบเที ย บระหว่า งช่ ว งวัน ที่ 5 ธันวาคม 2542 – วัน ที่ 4 ธันวาคม 2543 ถึง
ระหว่างช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2554 – วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555)
 ร่ วม “เติบโต” ไปกับกองทุนที่มีโอกาสเติบโต
โอกาสในการเติบโตของกองทุนโดยการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงโครงการ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ BTSC / BTSG อาจจะพัฒนา
 เป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของชาติ
ระดมทุนเพื่อขยายเครื อข่ายโครงสร้ างพื ้นฐานตามแผนภาครัฐ
สะดวกสบายให้ ประชาชน และช่วยลดปั ญหาการจราจร

ให้ ทดั เทียมกับนานาประเทศ

เพิ่มความ

 คุ้มค่ ามากขึน้ กับประโยชน์ ทางภาษี
บุคคลธรรมดาไม่มีภาษี จากการขายหน่วยฯ และได้ รับยกเว้ นภาษี เงินปั นผล 10 ปี นับแต่จดทะเบียนจัดตั ้ง
กองทุน
*บุคคลธรรมดาได้ รับการยกเว้ นภาษี 10 ปี จากเงินปั นผลนับจากวันจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ การยกเว้ นภาษี
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555

ทังนี
้ ้กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF)
อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคําขออนุมตั ิจดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

