
กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 

รู้จัก “กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน” 

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) เป็นกองทนุรวมท่ีระดมทนุเพ่ือใช้พฒันากิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า ประปา ท่าอากาศยาน ระบบขนสง่ ถนน ฯลฯ ซึง่จะช่วยลดภาระของ
ภาครัฐ ทัง้ด้านงบประมาณและหนีส้าธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว รวมทัง้เป็นช่องทางในการระดมทนุของภาคเอกชนและ
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุสถาบนัและประชาชนมีทางเลอืกในการลงทนุมากขึน้ 

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล มี บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) เป็นผู้ ดําเนินการ
จดัตัง้กองทนุและเสนอขายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนและนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ  เม่ือกองทนุระดม
เงินทนุได้แล้ว ก็จะนําเงินท่ีได้ไปลงทนุในโครงการของรัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือสว่นราชการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ทางด่วน มอเตอร์เวย์ โรงไฟฟ้า โรงผลิตนํา้ประปา สนามบิน รางรถไฟ 
ท่าเรือนํา้ลกึ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของแตล่ะกองทนุท่ีได้
กําหนดไว้  ซึ่งรวมถึงการทําสญัญาโอนกระแสรายรับท่ีจะได้มาจากการดําเนินงานในอนาคตของโครงการ
เหลา่นี ้เช่น เงินจากการเก็บค่าโดยสาร ค่าทางด่วน ค่าขายกระแสไฟฟ้า มาจ่ายเป็นผลตอบแทนคืนให้แก่นกั
ลงทนุตามจํานวนและระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว้ในสญัญา 

เงินจากกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นแหลง่เงินทนุสําคญัให้แก่รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือส่วนราชการที่เป็น
เจ้าของเพื่อจะนําเงินนัน้ไปพฒันาหรือซ่อมแซมสิ่งท่ีชํารุดเสียหายให้กลบัมาใช้งานได้ดงัเดิม โดยไม่ต้องไปกู้
เงินจากธนาคารหรือรองบประมาณจากภาครัฐท่ีมีจํานวนจํากัด การระดมทุนวิธีนีอ้าจเรียกได้ว่าเป็นการนํา
รายได้ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตมาใช้ก่อนในปัจจบุนั เพื่อพฒันาสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานตอ่การดํารงชีพแต่ยงัขาดเงินทนุ
ให้สาํเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานอยู่ภายใต้การดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งปัจจุบนัออกหลกัเกณฑ์การจดัตัง้กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
พร้อมท่ีจะอนมุติัจดัตัง้กองทนุ ให้ทัง้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ (บลจ.) และผู้ที่สนใจ 

  



โครงการหรือกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเข้าขา่ยสามารถระดมทนุผา่นกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ 

 ระบบขนสง่ทางราง 

 ไฟฟ้า 

 ประปา 

 ถนน ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน 

 ทา่อากาศยานหรือสนามบิน 

 ทา่เรือนํา้ลกึ 

 โทรคมนาคม 

 พลงังานทางเลอืก 

 ระบบบริหารจดัการนํา้ หรือการชลประทาน 

 ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพ่ือลดความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ด้วย 

       
 กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน กับ “ประโยชน์ที่ได้รับ”  

 ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ

 ช่วยทําให้มีแหล่งระดมทนุมากขึน้ เพื่อพฒันากิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่แต่ละกิจการนัน้
จะทําประโยชน์ให้กบัประชาชนโดยสว่นรวม ไมว่า่จะเป็นด้าน ไฟฟ้า ประปา พลงังาน ระบบ
ขนสง่ ทางพิเศษ ฯลฯ ดงักลา่ว 

 ช่วยให้ภาครัฐสามารถมีกําลังลงทุนด้านกิจการโครงสร้างพืน้ฐานได้ โดยไม่ต้องก่อหนี ้
สาธารณะ ไมต้่องกู้ เงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 ช่วยให้ภาคเอกชน ซึ่งอาจมีสญัญาธุรกิจกบัภาครัฐ หรือมีสมัปทานภาครัฐ สามารถระดม
เงินทัง้จากโครงการปัจจบุนั เพ่ือระดมทนุสําหรับพฒันาโครงการใหม ่หรือจากโครงการใหม ่
โดยมีความคุ้มคา่มากขึน้ ทําให้พร้อมลงทนุกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมมากขึน้ และเร็วขึน้ 

  



 ประโยชน์ต่อนักลงทุน 

 เกิดทางเลือกใหม่ในการลงทุน และการกําหนดผลตอบแทนก็ต้องสอดคล้องกับความ
คาดหวงัของผู้ลงทนุ 

 ประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ ถือหน่วย บุคคลธรรมดาไม่มีภาษีจากการขายหน่วย และได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินปันผล 10 ปีนบัแตจ่ดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ 

 

 ประโยชน์ต่อบริษัทเอกชน 

 ได้รับผลประโยชน์ภาษี ทําให้ระดมเงินได้ด้วยต้นทนุการเงินท่ีต่ําลงได้มลูคา่กิจการท่ีสงูขึน้ 
 สามารถรับรู้กําไรจากการขายโครงการปัจจบุนัออกไปได้ ทําให้ฐานทนุแข็งแรงมากขึน้ 
 ช่วยเร่งการรับประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ทําให้เอกชนทําหน้าท่ีผู้ พัฒนา

โครงการได้อยา่งเตม็ท่ี ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุได้รับผลประโยชน์อย่างตอ่เน่ือง
ในระยะยาว 

       



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท (BTSGIF) 
 

รถไฟฟ้าบีทเีอส (BTS) 

ปัจจบุนัรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยเป็นที่รู้จกัและนิยมใช้ในการเดินทาง เน่ืองจากเส้นทาง
ครอบคลมุพืน้ท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยสองสาย ได้แก่ สายสุขุมวิท และสายสีลม 
รถไฟฟ้า BTS ดําเนินการโดยบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี (BTSC) โดย 
BTS มีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย จึง
มุง่มัน่ท่ีจะลงทนุเพ่ือพฒันาระบบขนสง่มวลชนและระบบโครงสร้างพืน้ฐานในกรุงเทพฯ อยา่งตอ่เน่ือง   

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) หรือ BTSG ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ BTSC ร่วมก่อตัง้กองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ BTSC / 
BTSG สามารถระดมทนุ และมีความพร้อมท่ีจะลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ๆ เพื่อโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่
กองทนุภายหลงัจากสิน้สดุสมัปทาน รวมทัง้มลูคา่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

แนวทางการลงทุนของ BTSGIF 
BTSGIF จะลงทนุครัง้แรกในรายได้คา่โดยสารสทุธิท่ีจะเกิดขึน้จากการดําเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลกั ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 สาย ได้แก่ สายหมอชิต – อ่อนนชุ และสายสะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ ในช่วง
ระยะเวลาท่ีได้รับสมัปทาน (ถงึวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2572) เป็นมลูคา่ไมต่ํ่ากวา่ 50,000 ล้านบาท  

รายได้คา่โดยสารสทุธิท่ีกองทนุจะลงทนุประกอบด้วยรายได้คา่โดยสารหกัต้นทนุการดําเนินงาน และคา่ใช้จ่าย
ฝ่ายทนุท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กองทนุจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ BTSG มีความตัง้ใจท่ี
จะจองซือ้หน่วยลงทุนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุน ซึ่งเป็นจํานวนสงูสดุท่ี
ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. อนญุาตให้ถือได้ 

โครงการลงทุนในอนาคตของ BTSC / BTSG 
ตามแผนแม่บทของรัฐบาลท่ีจะลงทุนขยายระบบการขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีกกว่า 10 เส้นทางเป็น
ระยะทางรวมประมาณ 500 กิโลเมตร ในกรุงเทพฯ และพืน้ท่ีใกล้เคียงภายในปี 2572 นัน้ BTSC /BTSG มีข้อ
ได้เปรียบจากประสบการณ์อนัยาวนาน และความชํานาญในการบริหารระบบรถไฟฟ้าลอยฟ้า และการมีระบบ
ซึง่เช่ือมตอ่กบัสว่นขยายใหม่หลายสาย ดงันัน้ การท่ีมีความพร้อมทางด้านการเงินจะช่วยให้สามารถลงทนุได้
รวดเร็วยิ่งขึน้หากได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลให้เข้าไปลงทุน และมีส่วนช่วยในการผลกัดนัให้การพฒันา
สว่นตอ่ขยายและเส้นทางใหมภ่ายใต้แผนแมบ่ทของรัฐบาลให้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  



BTSC /BTSG มีความสนใจจะลงทนุในเส้นทางต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้ นเส้นทางท่ีเช่ือมต่อโดยตรงกบัรถไฟฟ้าสายสี 
เขียวหลกัซึง่จะทําให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเครือข่ายท่ีสมบรูณ์ย่ิงขึน้ อาทิ  
 

  สว่นตอ่ขยายสายสีเขียวจากหมอชิตไปสะพานใหม ่

  สว่นตอ่ขยายจากแบร่ิงไปสมทุรปราการ 

  สายสีชมพูจากแครายไปมีนบรีุ 

  รถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
 

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มีศักยภาพ 
BTSGIF เป็นทางเลือกใหม่ท่ีเปิดให้นกัลงทนุสามารถร่วมรับผลตอบแทนจากการลงทนุในรายได้คา่โดยสาร สทุธิท่ีจะ
เกิดขึน้จากการดําเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลกัซึ่งมีศกัยภาพและโอกาสท่ีจะเติบโตต่อไปจากการเพิ่มขึน้ของจํานวน
ผู้ โดยสารอนัเป็นผลจากการขยายตวัของโครงข่ายระบบขนสง่มวลชน 

BTSGIF จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับนกัลงทุนท่ีคุ้มคา่การลงทนุ เป่ียมด้วยศกัยภาพ และมีโอกาสเติบโตสงู โดยมี
ปัจจัยสนับสนุน ดงันี ้
 

  มีสทิธิก้าวเดนิไปด้วยกัน กับโอกาสเตบิโตของรายได้ค่าโดยสารของรถไฟฟ้า 

BTS  ให้บริการเส้นทางคมนาคมทางรางหลกัในกรุงเทพฯ ท่ีมีรายได้เติบโตอย่างสม่ําเสมอ และได้รับ ความ
นิยมจากผู้ โดยสารท่ีเพิ่มขึน้โดยมีการเจริญเติบโตเฉล่ียของผู้ โดยสาร 10.9% ต่อปีตัง้แต่เปิดให้บริการ แม้
ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (เปรียบเทียบระหว่างช่วงวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 – วันท่ี 4 ธนัวาคม 2543 ถงึ
ระหวา่งช่วงวนัท่ี 5 ธันวาคม 2554 – วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2555) 

 

  ร่วม “เตบิโต” ไปกับกองทุนที่มีโอกาสเตบิโต 
โอกาสในการเติบโตของกองทนุโดยการลงทนุในโครงการระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงโครงการ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี BTSC / BTSG อาจจะพฒันา 

 

  เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของชาต ิ

ระดมทนุเพ่ือขยายเครือข่ายโครงสร้างพืน้ฐานตามแผนภาครัฐ ให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ เพิ่มความ 
สะดวกสบายให้ประชาชน และช่วยลดปัญหาการจราจร 

 

  คุ้มค่ามากขึน้กับประโยชน์ทางภาษี 
บุคคลธรรมดาไม่มีภาษีจากการขายหน่วยฯ และได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล 10 ปีนับแต่จดทะเบียนจัดตัง้
กองทนุ 

*บคุคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษี 10 ปี จากเงินปันผลนบัจากวนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ โดยการสนบัสนนุจากภาครัฐ การยกเว้นภาษี

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 544) พ.ศ. 2555 



ทัง้นีก้องทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF)  
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคําขออนมุติัจดัตัง้ และจดัการกองทนุรวมจาก 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 




