Page |1

คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
ชื่อตาราง
ความถี่ของข้อมูล
ความล่าช้าและ
กำหนดเวลาเผยแพร่

ความครอบคลุม
นิยาม

ISF_YYYYMM_TH
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำแนกรายกองทุน
ความถี่ : ไตรมาส
ความล่าช้า : 60 วัน
กำหนดเวลาเผยแพร่ :
ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) คือ กองทุนรวม
ประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปรายย่อยและสถาบัน เพื่อลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย โดย
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ อีกทั้กเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานถึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะ
ของภาครัฐตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้
ประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต่อภาครัฐและเอกชน
1. ประโยชน์ต่อภาครัฐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการระดมทุนของภาครัฐ ซึ่งกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ที่มีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง การระดมทุนในรูปแบบของการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลงทุนในกระแสรายได้หรือสิทธิในการจัดหาประโยชน์จากกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานจะไม่ถือเป็นการก่อหนี้สาธารณะ และรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเจ้าของ
และผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่เช่นเดิม ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการขาย
ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ เป็นการใช้ศักยภาพในการหารายได้และการทำกำไรใน
อนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานมาระดมทุนแทน
นอกาจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มบทบาทของตลาดทุนในการเป็นช่องทางระดมทุน
สำหรับกิจการภาครัฐและเพิ่มทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจให้กับผู้ลงทุนโดยทั่วไปด้วย
2. ประโยชน์ต่อภาคเอกชน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นช่องทางอีก
ทางเลือกหนึ่งของการระดมทุนภาคเอกชน นอกเหนือจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทเอกชนสามารถ
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ระดมทุนโดยการนำกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทลงทุนนำมาระดมทุนเพื่อนำไป
พัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นต่อได้ด้วยทุนที่เหมาะสม และใช้สินทรัพย์หรือ
ความสามารถในการทำกำไรของโครงการมาเป็นเครื่องมือในการระดมทุน

การจัดกลุ่ม

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
34/2554 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ฉบับประมวล)
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.
10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ โฆษณาและส่งเสริมการ
ขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
หลักเกณฑ์ที่สำคัญของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุน : กองทุนปิด (Closed-End Fund) โดยต้องระบุกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
ชื่อกองทุน : มีคำว่า “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” นำหน้า และมีคำแสดง
ประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
ขนาดกองทุน : ต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 2,000 ล้านลาท โดยที่ทรัพย์สินแต่ละ
โครงการต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 ล้านบาท (ยกเว้นกิจการไฟฟ้า ทรัพย์สินแต่ละ
โครงการ มีมูลค่าขั้นต่ำ 500 ล้านบาท)
การลงทุนของกองทุน : กองทุนต้องลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยต้องลวทุนภายใน 6 เดือน
นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
รูปแบบของการลงทุน : กองทุนสามารถลงทุนได้ 2 รูปแบบ คือ
1. ลงทุนทางตรง คือ ลงทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิในการ
จัดหาประโยชน์ ส่วนแบ่งรายได้ ฯลฯ
2. ลงทุนทางอ้อม คือ ลงทุนในหุ้นหรือตราสารแห่งหนี้ของบริษัทที่ประกอบ
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยบริษัทนั้นต้องมีการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมหรือมีรายได้จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยล่ะ 75 ของรายได้รวม และกองทุนต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงของบริษัท
กองทุนลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ (Greenfield Project) :
กองทุนสามารถทลงทุนได้ โดย แบ่งเป็น 2 กรณี
1. ลงทุนใน Greenfield Project ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
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กองทุน จะต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (โดยมีจำนวนผู้ถือหน่วยไม่ต่ำกว่า 500 ราย
และต้องนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2. ลงทุนใน Greenfield Project เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนจะต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยมีจำนวนผู้ถืหน่วยไม่ต่ำกว่า 35
ราย และห้ามนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียน จนกว่าทรัพย์สินเริ่มมีรายได้ จึงนำเข้าจด
ทะเบียนภายใน 3 ปี
การกู้ยืมของกองทุน : กองทุนสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินลงทุน
ของกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนต้องเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้สะดวก
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน : บลจ. จะจัดสรรให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม (ยกเว้นการจัดสรรให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนประกันสังคมและนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมารยไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถถือหน่วย
ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน)
และกรณีที่กองทุนมีการออกหน่วยลงทุนหลายประเภท บลจ. จะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
นักลงทุนกลุ่มแรกที่ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ก็คือผู้ที่ซื้อ
หน่วยลงทุนตอนเสนอขายครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ซึ่ง บลจ. จะขาย
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บลจ.ขายเอง หรือขายผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยลงทุนได้กระจายสู่ผู้ลงทุนรายย่อยอย่างกว้างขวาง
สำนักงาน ก.ล.ต. จึงวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ให้ บลจ. ใช้กระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่
ให้โอกาสแก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ กระบวนการที่ผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทจัดการกำหนดหน่วยกางจองซื้อ (Board Lot) ไว้และ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ครั้งละหนึ่งหน่วย
การจองซื้อจนครบจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย (Small lot first) หรือกระบวนการ
อื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้ ยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนนั้นด้วย
้
SEC Classification : ใชภายใน
(Internal)

Page |4

คำอธิบายข้อมูล
(ยกเว้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และนิติบุคคลไทยที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบับคับต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุน)
หลังจากผ่านช่วยง IPO ไปแล้ว ผู้ลงทุนต้องเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะถูกจัด
หมวดการซื้อขายไว้ตามประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานที่ลงทุนในกิจการประปาจะซื้อขายอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
(ENERG) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมจะซื้อ
ขายอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นต้น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
10 ประเภทได้ดังต่อไปนี้
- ระบบขนส่งทางราง
- ไฟฟ้า
- ประปา
- ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน
- ท่าอากาศยาน หรือ สนามบิน
- ท่าเรืองน้ำลึก
- โทรคมนาคม
- พลังงานทางเลือก
- ระบบบริหารจัดการน้ำ / การชลประทาน
- ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ
แหล่งที่มาของข้อมูล

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่
การปรับปรุงข้อมูล

เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

หมายเหตุ
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