ข่าวประชาสัมพันธ์

บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส์ จับมือ บลจ.บัวหลวง เดินหน้า IPO กองทุนรวม
โครงสร้างพื้ นฐาน BTSGIF หนึง่ ใน IPO ทีม่ ีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทย
 ช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้ องต้น 10.40 - 10.80 บาท ต่อหน่วย
 ประมาณการอัตราเงินทีจ่ ่ายแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 อยู่
ในช่วง 5.8% – 6.0% ต่อปี
 เปิ ดจองซื้ อสําหรับผูจ้ องซื้ อทัว่ ไประหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2556
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (BTS) ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เดิ นหน้าเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางรางบี ทีเอสโกรท
(BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund - BTSGIF) ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก พร้อมเปิ ด
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไประหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2556 และจะนําหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ BTSGIF จะเป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกในประเทศ
ไทย โดยมีมูลค่าการเสนอขายเบื้องต้นประมาณ 60,000 - 62,500 ล้านบาท ซึ่ งนับเป็ นหนึ่ งใน IPO ที่มีมูลค่าการ
เสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์ จํากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของกลุ่มบีทีเอส ทีมผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่ม BTS เรามีความภูมิใจเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ได้มีส่วนร่ วมในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF ซึ่ งจะเป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกอง
แรกของประเทศ และการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็ นหนึ่งใน IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ไทย ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นการสนับสนุนนโยบายสําคัญของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
และเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม
BTS มีความมัน่ ใจในศักยภาพและความสามารถในการเติบโตของกองทุน BTSGIF ซึ่ งมีรายได้มาจากรายได้ค่า
โดยสารสุ ทธิ จากรถไฟฟ้ าสายสี เขียว 2 สายหลัก ซึ่งมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะพิจารณาได้จาก

อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโ้ ดยสารเฉลี่ย 10.9% ต่อปี ตลอด 13 ปี ที่ผ่านมา โดย BTS จะร่ วมเป็ นผูล้ งทุนใน
BTSGIF ด้วย โดยจะจองซื้ อหน่วยลงทุนจํานวน 1/3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้”
“สําหรั บเงิ นสุ ทธิ บางส่ วนที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ BTS มีความประสงค์หลักที่จะใช้ในการลงทุน
โครงการรถไฟฟ้ าใหม่ๆ ตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่จะลงทุนขยายระบบการขนส่ งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีก
กว่า 10 เส้นทางเป็ นระยะทางรวมประมาณ 508 กิโลเมตร ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลภายในปี 2572 โดยใน
เบื้องต้ น BTS มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเส้นทางต่างๆ ซึ่ งรวมถึงส่ วนต่อขยายสายสี เขียวจากหมอชิตไป
สะพานใหม่ และจากแบริ่ งไปสมุทรปราการ สายสี ชมพูจากแครายไปมีนบุรี และรถไฟฟ้ าขนาดเบา (Light Rail
Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ทั้งนี้ จะให้ความสําคัญเป็ นลําดับแรกกับเส้นทางที่เชื่ อมต่อ
โดยตรงกับรถไฟฟ้ าสายสี เขียวหลักซึ่งจะทําให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้ าสายสี เขียวเป็ นเครื อข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อันจะทําให้ประชาชนได้มีโอกาสเดินทางสัญจรในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ วและ
ปลอดภัย” นายคีรีกล่าวเสริ ม
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (บลจ.บัว
หลวง) เปิ ดเผยว่า กองทุนรวม BTSGIF เป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศไทย ที่เปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนมีโอกาสร่ วมรับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุ ทธิ จากรถไฟฟ้ าสายสี เขียว 2 สายหลัก ได้แก่ สาย
หมอชิต - อ่อนนุช และ สายสะพานตากสิ น – สนามกีฬาแห่ งชาติ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานถึงวันที่ 4
ธันวาคม 2572 นอกจากนี้ในอนาคตกองทุนรวม BTSGIF อาจมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการ
ระบบขนส่ งมวลชนใหม่ๆ ที่กลุ่ม BTS เข้าไปพัฒนา
กองทุนนี้ ให้โอกาสแก่ผูล้ งทุนทุกประเภทที่ ตอ้ งการโอกาสรั บรายได้สมํ่าเสมอจากการลงทุนในธุ รกิ จขนส่ ง
มวลชนทางรางของบีทีเอส ซึ่ งเป็ นวิธีการสัญจรที่สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของชีวิตคนเมืองในปั จจุบนั รวมถึงมี
โอกาสรับประโยชน์จากรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันเนื่ องจากการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของจํานวนของ
ผูโ้ ดยสาร เพราะทั้งสองเส้นทางผ่านพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของกรุ งเทพมหานคร อีกทั้งการขยายเครื อข่ายของ

เส้นทางรถไฟฟ้ าผ่านการสนับสนุ นจากภาครั ฐจะทําให้ปริ มาณผูใ้ ช้บริ การเพิ่มขึ้นอันเนื่ องจากการได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาทํางานในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆของกรุ งเทพมหานคร
นายสุ ทธิ พงศ์ พัวพันธ์ประเสริ ฐ รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า
นักลงทุนกองทุนนี้จะได้รับเงินคืนระหว่างการลงทุน ตลอดช่วงระยะประมาณ 17 ปี ซึ่ งประกอบด้วยสองส่ วนคือ
เงินปั นผลและเงินลงทุนที่ทยอยจ่ายคืนด้วยการลดทุน โดยประมาณการอัตราเงินจ่ายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม
สมมุติฐานต่างๆ ในปี แรกสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2557 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อชี้ชวน คาดว่าผูล้ งทุนจะได้รับ
อัตราการเงินจ่ายคืน 5.8%- 6.0% ทั้งนี้ประมาณการดังกล่าวได้แบ่งเป็ นเงินปั นผลต่อหน่วย 5.2% - 5.4% และจาก
การทยอยจ่ายคืนเงิ นลงทุนด้วยการลดทุน 0.6% ที่คาํ นวณจากราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 10.40 – 10.80 บาทต่อ
หน่วย ตามการประมาณการรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุ ทธิ ที่เกี่ยวกับกองทุน ทั้งนี้ อัตราเงินจ่ายคืนแก่ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนดังกล่ าวไม่ สามารถรั บรองผลได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็ นตัวอย่างผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ น หากมี การ
ประเมินของเงินลงทุนสิ้ นงวดที่ลดลงแบบเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาสัมปทานที่เหลืออยู่ อาจมีการรับรู ้ unrealized

loss ได้ ซึ่ งอาจทําให้เกิดการขาดทุนทางบัญชีโดยเฉพาะในช่วงปี แรกๆ อย่างไรก็ดี unrealized loss จากกรณี
สมมติดงั กล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายเป็ นเงินสดจริ ง จึงทําให้ กองทุน ยังคงมีสภาพคล่องส่ วนเกินที่สามารถ
จ่ายคืนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยการลดเงินทุนจดทะเบียน
นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีสิทธิรับการยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปั นผลที่จะได้รับจากกองทุน เป็ นเวลาถึง 10
ปี นับตั้งแต่วนั จัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่ งกฎหมายซึ่ งออกตามประมวลรัษฎากร โดยนัก
ลงทุนทัว่ ไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2556 นี้ โดยมีช่วงราคาเสนอขาย
หน่วยลงทุนเบื้องต้นระหว่าง 10.40 - 10.80 บาทต่อหน่วย
BTS และบลจ.บัวหลวงขอเรี ยนเชิ ญผูส้ นใจเข้าร่ วมฟั งการนําเสนอสรุ ปข้อมูลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่ งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท ให้กบั นักลงทุน (โรดโชว์) ทั้งในกรุ งเทพ ฯ และต่างจังหวัด โดยมี
กําหนดการการจัดโรดโชว์ที่ต่างจังหวัดดังนี้

 หาดใหญ่ สงขลา: วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทารา เวลา 11.30 -14.00 น.
 ขอนแก่น: วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ เวลา 11.30-14.00
น.
 เชียงใหม่: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมเอ็มเพรส เวลา 11.30 -14.00 น.
 ชลบุรี: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ที่เดอะไทด์ รี สอร์ ท เวลา 11.30-14.00 น.

รายละเอียดเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปสามารถจองซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางรางบีทีเอส
โกรท ได้ในระหว่างเวลาทําการของแต่ละสาขาของตัวแทนสนับสนุนการขาย ตั้งแต่วนั ที่ 29 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 4
เม.ย. 2556 (ภายในเวลา 12.00 น.) โดยมีช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้นระหว่าง 10.40 - 10.80 บาทต่อ
หน่วย ได้ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้าของ บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) และ
ลูกค้าธนบดีของ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เท่านั้น) และสาขาทัว่ ประเทศของธนาคารผูเ้ ป็ นตัวแทน
สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้






ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 1333 (ยกเว้นสาขาไมโคร)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 1551
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
หรื อสอบถามข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่บลจ.บัวหลวง โทร 0 2674 6488 กด 8

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศราคาเสนอสุ ดท้ายในวันที่ 5 เมษายน 2556 และผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับ
ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปได้ในวันที่ 6 เมษายน 2556

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF มีบริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) เป็ น ที่ปรึ กษาทางการเงินใน
ประเทศ, บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน), Morgan Stanley & Co. International Plc. และ UBS AG เป็ น
Joint Global-Coordinators และ Joint Bookrunners สําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าว

การลงทุนมีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสื อชี ช้ วนก่ อนการตัดสิ นใจลงทุน
####
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาติดต่อฝ่ ายสื่ อสารและบริ หารภาพลักษณ์องค์กร
บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
พัชนียา พุฒมี โทรศัพท์: 02 -617-7133 อีเมล์: patchaneeyap@bts.co.th
หรื อที่ปรึ กษาประชาสัมพันธ์
บริ ษทั โอกิลวี่ พับลิค รี เลชัน่ ส์ จํากัด
ทัศนันท์ อากรชี โทรศัพท์: 02-205-6607 อีเมล์: tatsanun.agornchee@ogilvy.com
ห้ามเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรื อแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในหรื อไปยังสหรัฐอเมริ กา (อันรวมถึงอาณา
เขตดินแดนและอาณานิ คม มลรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริ กา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เอกสารฉบับนี้ ไม่ถือเป็ นการ
เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ ในประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา หรื อในเขตประเทศอื่นๆ หลักทรัพย์ที่ถูกอ้างถึงในเอกสารฉบับ
นี้ ไม่ ไ ด้รั บ การจดเบี ย นหลัก ทรั พ ย์แ ละจะไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ต ามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
สหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่สามารถทําการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
ถูกอ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ ได้ในสหรัฐอเมริ กา เว้นแต่ภายใต้ขอ้ ยกเว้นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ และจะไม่มีการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ถูกอ้างถึงในเอกสารฉบับนี้แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในสหรัฐอเมริ กา

