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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ทางเลือกใหม่
ในการระดมทุนของ CFO

ประเทศไทยของเรายังต้ องการการพัฒนาอีกมาก
โดยเฉพาะการพั ฒ นาในโครงสร้ างพื น้ ฐานหลัก ของ
ประเทศที่มีผ้ ูด�ำเนินการทัง้ ภาครั ฐและภาคเอกชน  การ
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ ของประเทศจ�ำเป็ นต้ อง
ใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง ซึง่ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
(Infrastructure Fund) เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึง่ ที่ตงั ้
ขึ ้นเพื่อระดมทุนจากทังสถาบั
้
นและผู้ลงทุนรายย่อยทัว่ ไป
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เงิ น ที่ ไ ด้ ไ ปลงทุ น ในกิ จ การ
โครงสร้ างพื ้นฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ 10 ประเภท
ดังนี ้  1.ระบบขนส่งทางราง 2.ไฟฟ้า 3.ประปา 4.ถนนทาง
พิเศษหรื อทางสัมปทาน   5.ท่าอากาศยาน หรื อสนามบิน
6.ท่าเรื อ น� ำ้ ลึก 7.โทรคมนาคม 8.พลังงานทางเลื อ ก
9.ระบบบริหารจัดการน� ้ำ/การชลประทาน 10.ระบบป้องกัน
ภัยธรรมชาติ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นช่องทางในการ
ระดมทุนของทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน กล่าวคือส�ำหรับ
ภาครัฐการระดมทุนในรู ปแบบของการจัดตังกองทุ
้
นรวม
โครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อลงทุนในกระแสรายได้ และสิทธิ ใน
การจัดหาประโยชน์จากกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน จะไม่ถือ
เป็ นการก่ อ หนี ข้ องภาครั ฐ (หนี ส้ าธารณะ) เนื่ อ งจาก
เป็ นการใช้ ศกั ยภาพในการหารายได้ และการท�ำก� ำไรใน
อนาคตของกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานมาระดมทุน โดยรัฐ
ยังคงเป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอยู่
เช่นเดิมแต่ในสัดส่วนที่ลดลง ถือเป็ นการเพิ่มบทบาทของ
ตลาดทุนในการเป็ นช่องทางระดมทุนส�ำหรับกิจการภาครัฐ
ส� ำ หรั บ ภาคเอกชนนอกเหนื อ จากการจดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ การออกตราสารหนี ้หรื อการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินแล้ ว ภาคเอกชนก็สามารถระดมทุน
โดยการน�ำเอากิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่บริ ษัทลงทุนมา
เป็ นเครื่ องมือในการระดมทุน เพื่อน�ำไปพัฒนากิจการ
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โครงสร้ างพื น้ ฐานอื่ น ต่ อ ได้ ด้ วยต้ นทุ น ที่ เ หมาะสม
โดยภาระหนี ้สินไม่เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกับภาครัฐ
ผลตอบแทนที่ ผ้ ู ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
โครงสร้ างพื ้นฐานจะได้ รับมี2 รูปแบบ คือ
1.เงินปั นผล (Dividend Income) รายได้ ของ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มาจากค่าเช่า ค่าบริ การ และ
อื่น ๆ หักด้ วยรายจ่าย เหลือเป็ นก�ำไรที่น�ำมาจ่ายปั นผลให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ส�ำนักงานก.ล.ต. ก�ำหนดให้ จา่ ยไม่
ต�่ำกว่า 90% ของก�ำไรสุทธิ ที่ปรั บปรุ งแล้ ว (รายการที่
ปรับปรุงคือ ก�ำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Gain) จาก
การประเมินราคาทรัพย์สนิ เงินส�ำรองที่กนั ไว้ เพื่อซ่อมแซม
บ� ำ รุ ง รั ก ษา หรื อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน
เงินส�ำรองที่กนั ไว้ เพื่อการจ่ายช�ำระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระ
ผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืมเงิน เป็ นต้ น)
โดยต้ องจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละครั ง้ (อาจก�ำหนด
จ่ายปี ละหลายครั ง้ เช่น จ่ายทุกไตรมาส หรื อจ่ายทุก
6 เดื อ น) ทัง้ นี ้ กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานบางโครงการที่
กองทุน เข้ า ลงทุน จะมี ผ ลประกอบการที่ ไ ม่ค่อ ยผัน ผวน
ผู้ล งทุน จึง สามารถลงทุน ระยะยาวเพื่ อ รั บ เงิ น ปั น ผลได้
อย่างต่อเนื่อง
2.ก� ำ ไรจากส่ ว นต่ า งราคา (Capital Gain)
เนื่ อ งจากกองทุน เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
ผู้ลงทุน มี โ อกาสได้ รั บก� ำ ไร (หรื อ ขาดทุน ) จากส่ว นต่า ง
ราคาที่ ซื อ้ ขาย ทัง้ นี ้ การเพิ่ มหรื อ ลดของราคาซื อ้ ขาย
จะขึ น้ กับ ผลการด� ำ เนิ น งานของกองทุน และสภาวะ
ตลาดในช่วงเวลานัน้ ด้ วย

รัฐบาลไทยได้ เห็นความส�ำคัญและให้ การสนับสนุนการจัด เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานให้ แก่
ตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยมีมติให้ สทิ ธิประโยชน์ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางภาษี ส�ำหรับการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 544 พ.ศ. 2555 ดังนี ้
ปั จจุบันกองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานได้ รับความสนใจ
1.ยกเว้ นภาษี เงินได้ ให้ แก่บุคคลธรรมดาส�ำหรับ และถือเป็ นทางเลือกใหม่ของการระดมทุนหรื อแหล่งเงิน
เงิ น ปั 2.น ผลที
่ ไ ด้นภาษี
จ ากกองทุ
รวมโครงสร้
างพื น้ ฐานที์ ่ให้จัดแก่เจ้ าทุของหรื
นของโครงการต่
างพย์ๆสินของภาครั
และภาคเอกชนหลาย ๆ
ยกเว้
มลู ค่าเพิ่ม นภาษี
ธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป
อผู้ทรงสิทธิในทรั
สําหรับมูลฐ
ค่าของฐานภาษี
ตั ้ ง ขึ ้ น ต รายรั
า ม บกและการกระทํ
ฎ ห ม า ยาว่ที่เกีา่ยด้วกัวบตราสารที
ย ห ลั ก่เกิทดขึรั้นหรืพอย์เนืแ่องจากการโอนทรั
ล ะ แห่งทีพ่เข้ย์สาินข่ทีา่เยกิ
จการโครงสร้
างพืจ้นฐาน
กี่ยวข้
องกับการประกอบกิ
การโครงสร้โดยมี
าง แรงจูงใจใน
ตลาดหลักพืทรั้นฐานให้
พย์ เป็แก่นกองทุ
เวลานรวมโครงสร้
10 ปี ภาษี
อ่ เนื่องกัน นับแต่ปี การซื ้อหน่วยลงทุนของนักลงทุน  สาเหตุหลักมาจากความ
างพืต้นฐาน
ภาษี ที่มีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น
สามารถในการสร้ างรายได้ ของสินทรัพย์ในโครงสร้ างพื ้น
2.ยกเว้
มนลู รวมโครงสร้
ค่าเพิ่ม าภาษี
ธรุ กิจรับเฉพาะ
ฐานเองที
่สามารถสร้
างและกระจายรายได้
ปั จจุนบภาษี
นั กองทุ
งพื ้นฐานได้
ความสนใจและ
และถือเป็
นทางเลือกใหม่
ของการระดมทุ
นหรื อแหล่งเงินทุนของ โ ดยตรงผ่ า น
อากรแสตมป
์ ให้ฐแและภาคเอกชนหลายๆแห่
ก่เจ้ าของหรื อผู้ทรงสิ
พย์ สิน างพืการจ่
ยเงินแปัรงจูนงผล
ไปยั้อหน่
งผูว้ ถยลงทุ
ือหุ้นนของนั
ด้ วยการด�
โครงการต่างๆของภาครั
งที่เทข้ าธิข่ใานทรั
ยกิจการโครงสร้
้นฐานาโดยมี
ใจในการซื
กลงทุนำเนินงานผ่าน
ส�สาเหตุ
ำหรัหบลัมูกมาจากความสามารถในการสร้
ลค่าของฐานภาษี รายรับางรายได้
และการกระท�
ที่เกี่ยวางพื ้นฐานเองที
กองทุนรวม
ของสินทรัพย์ใำนโครงสร้
่สามารถสร้ างและกระจายรายได้ โดยตรงผ่านการ
นปันผล ไปยั่ เงกิผู้ถดือขึหุ้นน
วยการดํ
นงานผ่านกองทุนรวม พ ย์ สิ น ที่
กัจ่าบยเงิตราสารที
้ ด้หรื
อ เนืา่ อเนิงจากการโอนทรั

Commented [VT4]: Sam

รู ปแสดงโครงสร้ างกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน

รูปแสดงโครงสร้ างกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน

Commented [VT5]:

ดังนั ้นการจัดตั ้งกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานจึงเป็ นทางเลือกในการระดมทุนรู ปแบบหนึ่งของภาครัฐและภาคเอกชนจาก

ดังนัน้ นักการจั
ดตังกองทุ
นรวมโครงสร้
้นฐานจึ
นทาง้สามารถช่
หนีส้ วินยแบ่
จากงบประมาณการลงทุ
นทังของภาครั
้ นทั ้ง ฐและภาค
ลงทุนรายย่
อ้ ยทัว่ ไปและสถาบั
นการเงิานงพื
ที่สนใจ
กองทุงนเป็
ประเภทนี
งเบาภาระหนี ้สินจากงบประมาณการลงทุ
เลื อ กในการระดมทุ
น รู ปแบบหนึ
่ ง ของภาครั
ฐอและ
เอกชนเพื
อ่ สนันมีบคสนุ
นการพั
นาประเทศต่
อไป
ของภาครัฐและภาคเอกชนเพื
่อสนับสนุนการพั
ฒนาประเทศต่
ไป อย่างไรก็
ตามการลงทุ
วามเสี
่ยง นักฒ
ลงทุ
นควรพิจารณาปั
จจัยอย่างไรก็ตาม
ภาคเอกชนจากนั
กลงทุ
นรายย่
ต่างๆให้ รอบคอบก่
อนการลงทุ
น. อ ยทั่ว ไปและสถาบัน การ การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
เงินที่สนใจ กองทุนประเภทนี ้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระ ให้ รอบคอบก่อนการลงทุน
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