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ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ได้แก่

R ประปา      R ไฟฟ้า   R โทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

R ระบบขนส่งทางราง ท่อ  R ท่าอากาศยาน สนามบิน R ถนน ทางพิเศษ ทางสัมปทาน

R ท่าเรือน�้าลึก   R ระบบบริหารจัดการน�้า ระบบชลประทาน Rระบบจัดการของเสีย

R พลังงานทางเลือก  R ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ระบบเตือนภัย R Multi-Infrastructure

รู้จัก.. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Fund : IFF)
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IFF คืออะไร?

กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุน เพื่อให้

หน่วยงานเจ้าของกจิการ (ภาครัฐหรือเอกชน) น�าเงนิไปลงทนุในกจิการ

โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ในวงกว้าง ซึง่จะช่วยสร้างการเตบิโต

ให้เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในระยะยาว

กรณีทรัพย์สินของภาครัฐ 

R ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ ท�าให้ภาครัฐมีเงินไปพัฒนา  

      ประเทศด้านอื่นๆ

R  ช่วยลดการก่อหนี้สาธารณะ
R  ทรัพย์สินยังคงเป็นของประเทศและบริหารโดยภาครัฐ

ประเภท.. กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนลงทุนใน
ทรัพย์สินอะไรได้บ้าง?



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) : 
บริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
จากส�านักงาน ก.ล.ต.

ทำ หน้าที่
● บริหารจัดการการลงทุนของกองทุน
● ค�านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
● พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
● ตรวจสอบความถูกต้องในการแบ่งรายได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
สถาบันการเงินที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์กับส�านักงาน ก.ล.ต.

ทำ หน้าที่
ดูแลให้ บลจ. ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุน 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

ซื้อหน่วยลงทุน       เงินปันผล / เงินคืนทุน

ลงทุน      รายได้

เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเข้าใจ.. โครงสร้างกองทุน IFF 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Fund)

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

บริหารจัดการ
กองทุน

ดูแลให้ บลจ. ปฏิบัติตาม
โครงการและข้อผูกพัน
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  * กองทนุ IFF ท่ีลงทุนทางอ้อม ผูล้งทุนอาจจะได้รบัผลกระทบจากภาษีเงนิได้นิติบคุคลจากบรษิทัทีก่องทนุลงทนุ

** โดยทัว่ไปกจิการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นสนิทรพัย์ของภาครฐัจะเป็นการลงทนุในรปูแบบของสทิธสิมัปทาน / สทิธกิารเช่า / สทิธใินส่วนแบ่งรายได้ในอนาคต

แต่ละรูปแบบต่าง
  กันยังไง ?

รูปแบบ.. การลงทุนของกองทุน IFF
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ทำ หน้าที่
ดูแลให้ บลจ. ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุน 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

ถือหุ้น > 75%≥ 75% มูลค่า
ทรัพย์สินรวม

ลงทนุ ≥ 75% ของทรัพย์สนิรวม หรือ
รายได้ ≥ 75% ของรายได้รวม

กองทุน IFF

บริษัท

          P          O

          P          O

          P          O

 กรรมสิทธิ์ 

กองทุน /
ผู้ลงทุน

สิทธิสัมปทาน / สิทธิการเช่า
สิทธิในส่วนแบ่งรายได้ในอนาคต

รูปแบบการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ทางอ้อม*ทางตรง

 ความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน

มีสิทธิได้ก�าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน

ระยะเวลาในการได้รับ
ผลตอบแทน

สามารถขายทรัพย์สินได้

ไม่มีก�าหนดอายุ มีอายุตามสัญญา

กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน**



*นบัตัง้แต่ปีทีมี่การจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุรวมและเป็นทรัพย์สนิทีก่รมสรรพากรก�าหนด

ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง ?

ข้อดี.. จากการลงทุนในกองทุน IFF

ผลตอบแทน (Return)
เงนิปันผล (Dividend) จะมากหรือน้อยขึน้กบัรายได้และก�าไรจาก 

การด�าเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ 

โดย IFF จ่ายเงินปันผล ≥ 90% ของก�าไรสุทธิหลังหักรายการ

ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่กองทุนก�าหนด

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายหน่วย (Capital gain)

ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง คล้ายกับการ

ลงทนุในหุ้น ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บักลไกของตลาด (Demand & Supply)
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ประเภทผู้ลงทุน ภาษีเงินปันผล ภาษีก�าไรจากการ
ขายหน่วยลงทุน

นิติบุคคล เสียภาษีอัตราปกติ

บุคคลธรรมดา ยกเว้นภาษี 10 ปี*

- เสียภาษีอัตราปกติ
- กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ยกเว้นภาษี โดย
ต้องถอืหน่วยลงทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดอืนก่อนจ่าย และ 3 เดอืน
หลังจ่ายปันผล
- กรณีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์จ่ายภาษีกึ่งหนึ่ง
โดยต้องถอืหน่วยลงทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดอืนก่อนจ่าย และ 3 เดอืน
หลังจ่ายปันผล

ยกเว้น

ลงทุนใน IFF 
แล้ว ดียังไง ?

• มีโอกาสลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

• ใช้เงินลงทุนไม่มาก

• เป็นทางเลือกกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

• มีผู้เชี่ยวชาญดูแลบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

• ซื้อขายสะดวกในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์

• สิทธิประโยชน์ทางภาษี

     เงินคืนทุน
          จะได้รับเมื่อกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกิน
                    หรือเป็นแผนที่ได้ก�าหนดไว้ในวันตั้งกองทุน
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• กองทนุอาจมคีวามไม่แน่นอนของรายได้ ข้ึนอยูก่บัทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุ เนือ่งจากอาจมปัีจจยัทีม่า  
  กระทบต่อการด�าเนินการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
• หากกองทนุลงทนุในโครงการทีย่งัก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ (Greenfield Project) ในสดัส่วนทีไ่ม่เหมาะสม 
  อาจมผีลใหผ้ลตอบแทนต่อเงนิลงทนุของกองทนุต�า่ได ้เนื่องจากโครงการดงักลา่วยังไม่เริม่ด�าเนินการ 
  ที่ก่อให้เกิดรายได้
• นโยบายการลงทนุของกองทนุ มกีารกระจายความเสีย่งในการลงทนุ (Diversification) ในกจิการโครงสร้าง
   พืน้ฐานประเภทต่างๆ หรอืไม่ อย่างไร

Risk Spectrum: หน่ึงในตวัช่วยของผูล้งทนุทีจ่ะรู้ว่ากองทุนทีล่งทนุนัน้มีความเส่ียง
ในระดบัไหน กองทนุ IFF แต่ละกองจะมีความเสีย่งท่ีแตกต่างกนัตามประเภททรพัย์สนิ
ทีก่องทนุลงทนุ โดยมคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบั 4-8 ตามแผนภาพด้านล่างนี้

ความเสี่ยง (Risk)

จะรู้ได้ยังไงว่า เสี่ยง
มากแค่ไหน ?
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ระดับ
ความเส่ียง

1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะตลาดเงินในต่างประเทศ

6. กองทุนรวมตราสารทุน

7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

5.  กองทุนรวมผสม

8. กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

ประเภท

2.  กองทุนรวมตลาดเงินในต่างประเทศบางส่วน

3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 

4.  กองทุนรวมตราสารหนี้



ข้อคิด.. ก่อนลงทุน
•  อย่าลืม ศึกษาข้อมูลกองทุนอย่างละเอียด

•  กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เป็นประเภทใด ให้ผลตอบแทนแก่  

     ผู้ลงทุนอย่างไร
•  รปูแบบการลงทุนในกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน อาจมีผลต่อราคาหน่วยลงทุน  

  และการให้ผลตอบแทน

•  การกู้ยืมเงิน และก่อภาระผูกพัน (กองทุนสามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 3 เท่าของทุน)

      ภาระดอกเบี้ยจ่าย อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงาน และเงินปันผล

•  เข้าใจโฆษณาผลตอบแทน อย่าลมืว่า..ข้อมลูทีเ่ปิดเผยหรอืโฆษณา เป็นการคาดการณ์บนสมมตฐิานต่างๆ

•  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วย มากน้อยเพียงใด

•  ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์เงินปันผลบุคคลธรรมดา เหลืออีกกี่ปีจากวันที่เข้าลงทุน
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กองทุนรวม

  ช่องทางการลงทุน
• เสนอขายครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) สามารถซื้อได้ที่ธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์

  ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์

• การซื้อขายหน่วย IFF ภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เหมือนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทั่วไป 

   โดย IFF จะอยูใ่นหมวดธรุกจิตามประเภทของกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทนุ เช่น ธรุกจิโรง 

  ไฟฟ้า จะซื้อขายอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) เป็นต้น



ข้อคิด.. ก่อนลงทุน
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“ การลงทุนมีความเสี่ยง อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้ง ”
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th

  หลังลงทุน ผู้ถือหน่วยควรจะ..

1. ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดการกองทุน

2. เข้าร่วมการประชุมและการลงมติเรื่องส�าคัญๆ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม

  เช่น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกองทุน การเพิ่มลดทุน การเข้าลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ 

   ซึ่งจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน


