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ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

22 22

บรรยายโดย
คุณวรนนท อัศวกิตติเมธิน
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กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Investment Trust : REIT)

รูจักกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT)
เรื่องตองรู… กอนลงทุนใน REIT

หัวขอการบรรยาย

2

1

44 44

รูจักกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT)

• REIT คืออะไร? ทําไมถึงนาลงทุน
• การจัดต้ังและลักษณะท่ีสําคัญของ REIT

1
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จัดต้ังในรูป กองทรัสต “กองทรัพยสิน”
โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ 2 ฉบับ คือ พรบ. ทรัสตฯ 
“สวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของกองทรัสต” 

และ พ.ร.บ. หลักทรัพยตามมาตรา 4 (10)

จัดต้ังในรูป “กองทุนอสังหาริมทรัพย” 
(Property Fund)

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535

พัฒนาการระดมทุนและการลงทุน
ใหเปนสากล และเพ่ิมความยืดหยุนในการ
จัดการลงทุน ซ่ึงREIT เปนตราสารการเงินที่
เปนตนแบบและมีความใกลเคียงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่สุด

มีขอจํากัดทางกฎหมาย เชน กูยืมได
จํากัด หรือบริษัทที่เช่ียวชาญดานการลงทุน
เขามาบริหารไมได เปนตน ทําใหไมสามารถ
พัฒนา รูปแบบการลงทุนและการดําเนินการให
เปนสากล

ใหมเดิม
REIT ยอมาจาก 
Real Estate Investment Trust 

เปนกองทุนประเภท “ทรัสต” 
หรือ “กองทรพัยสนิ” ต้ังขึ้นเพ่ือระดมทุน
จากประชาชนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และนําอสังหาริมทรัพยไปหาผลประโยชน
เพ่ือใหมีรายไดประจํา และนํามาจาย
ผลตอบแทนแกผูลงทุน 

REIT คืออะไร? ทําไมถึงนาลงทุนREIT คืออะไร? ทําไมถึงนาลงทุน

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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การจัดตัง้
และกลไก
การทํางาน สถานะทาง

กฎหมาย

ทรัพยสิน
หลักที่ 
ลงทุน

ขอจํากัด
ในการ
ถือหนวย

การกอหนี้

บริหารโดยผจก. ทรัสต (REIT manager) 
ที่มีความเช่ียวชาญในอสังหาฯ ที่ลงทุน

• มีสถานะเปนกองทรัพยสิน
ที่มีทรัสตีเปนผูถือกรรมสิทธ์ิ

• ไมใชกองทุนรวม และ
ไมมีฐานะเปนนิติบคุคล

ดวยโอกาสสรางผลตอบแทน
ที่ดีกวา จึงตองแลกดวยสิทธิ
ประโยชนบางอยางที่ลดลง 
เชน สิทธิประโยชนทางภาษี

ของนิติบุคคล

กูมาลงทุนไดเพ่ิมขึ้น ทําใหมีโอกาส
ในการเพ่ิมผลตอบแทน

ความแตกตางของ REIT และกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย

ลงทุนในอสังหาฯ ไดหลายประเภท 
และลงทุนในตางประเทศได

เจาของเดิม ถือหนวยไดไมเกิน 50% 
ของจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมด

สิทธิ
ประโยชน
ทางภาษี

ท่ีมา : www.set.or.th
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ใชเงินลงทุนไมมาก เขาถึงการลงทุนท่ัวโลก และมีผูเชี่ยวชาญดแูลบรหิารจดัการ อสังหาริมทรัพย
1

ลงทุนใน REIT ดีอยางไร?

มีขอมูลเปดเผยใหตัดสินใจอยางครบถวนใน “หนังสือชี้ชวน” 
2

ซื้อขายสะดวกในตลาดหลักทรัพย ผานบริษัทหลักทรัพย
3

มีการประชุมผูถือหนวย REITs เพ่ือรับทราบขอมูลการบริหารจัดการของ REITs 
เปนประจําทุกป (เหมือนผูถือหุน)

4

ลดความเส่ียงจากภาวะเงินเฟอ เพราะการเปลี่ยนแปลงของคาเชา มักจะปรับตัวสอดคลองกับทิศทางเงินเฟอ 
เชนเดียวกับการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาของอสังหาริมทรัพย

5
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• ราคาหนวยลงทุนขึ้นอยูกับมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
(NAV) ของทรัสต ซ่ึงขึ้นกับผลประกอบการ
การบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นๆ รวมถึง
สภาวะตลาด 

• ขึ้นกับปริมาณความตองการซ้ือ (Demand) และ
ปริมาณความตองการขาย (Supply) ของ
หนวยทรัสตนั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย

• ราคาหนวยลงทุนขึ้นอยูกับมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
(NAV) ของทรัสต ซ่ึงขึ้นกับผลประกอบการ
การบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นๆ รวมถึง
สภาวะตลาด 

• ขึ้นกับปริมาณความตองการซ้ือ (Demand) และ
ปริมาณความตองการขาย (Supply) ของ
หนวยทรัสตนั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย

• REIT จะตองจายประโยชนตอบแทนใหผูถือ
หนวยทรัสต อยางนอย 90% ของกําไรสุทธิ
ที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (เชน กําไรจากการ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพย)

• โดยทั่วไป ผูลงทุนจะไดรับประโยชนตอบแทน
สูงกวาดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

• REIT จะตองจายประโยชนตอบแทนใหผูถือ
หนวยทรัสต อยางนอย 90% ของกําไรสุทธิ
ที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (เชน กําไรจากการ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพย)

• โดยทั่วไป ผูลงทุนจะไดรับประโยชนตอบแทน
สูงกวาดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

ประโยชนตอบแทน การเพิม่ขึน้ / ลดลง
ของหนวยลงทนุทีซ่ือ้ขายในตลาด

ผลตอบแทนจากการลงทนุใน REIT
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ประโยชนตอบแทน กําไรจากการขายหนวยลงทนุ

เสียภาษีหัก ณ ที่จาย 10% ยกเวนภาษี

เสียภาษีในอัตราปกติ เสียภาษีในอัตราปกติ

ภาษีทีเ่กีย่วของกบัผูลงทนุ

กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนติบิุคคล

1010 1010

ผูจัดการรทีส (RM) 

อสังหารมิทรพัยผูลงทนุ กองรีทส

ทรัสตีผูจัดจาํหนาย

(2) แตงต้ังผูจัดจําหนาย 
เสนอขายใบรีทส

(3) ชําระคาใบรีทส

(4) โอนเงินเขาทรัสตี

(5) ถือกรรมสิทธิ์และสิทธิตาง  ๆใน
ทรัพยสิน / กํากับดูแลการบริหาร
ผจก.รีทส / เก็บรักษาทรัพยสิน
ใหผูรับผลประโยชนตามหลัก 
Fiduciary Duty

บริหารจัดการ

(6) รายไดคาเชา(7) เงินปนผล

ถือกรรมสิทธิ์

บริหารและจัดการลงทุน

ท่ีมา: หนังสือ กองทุน กองทรัสต ทางลัดม่ังค่ังอสังหาฯ

ผูบริหาร / ผูเชาเหมาอสงัหารมิทรพัย

จาง / ใหเชาเหมา

   ขั้นตอนการจดัตัง้ 
 REIT

การจัดต้ังและลักษณะท่ีสําคัญของ REITการจัดต้ังและลักษณะท่ีสําคัญของ REIT
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อสังหาริมทรัพยทุกประเภท เพ่ือใหมีรายไดจาก “คาเชา” และตองไมขัดตอศีลธรรม
หรือผิดกฎหมาย

อสังหาริมทรัพยในประเทศและตางประเทศ

อสังหาริมทรัพยท่ีพรอมจัดหาประโยชน ไมนอยกวา 75 % ของมูลคาทรัพยสินรวม 
สวนท่ีเหลือสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ียังไมแลวเสร็จไมเกิน 10% 
ของมูลคาทรัพยสินรวม รวมถึงทรัพยสินสภาพคลองอื่น เชน พันธบัตร เงินฝาก 
เพ่ือหาผลตอบแทนสวนเพ่ิม

กรณีใหเชาอสังหาริมทรัพยแกผูเชาเหมาเพ่ือนําไปประกอบธุรกิจท่ี REITs ไมสามารถ
ดําเนินการไดเอง เชน โรงแรม โรงพยาบาล คาเชาสวนท่ีขึ้นกับผลประกอบการของผูเชาตอง
ไมเกิน 50% ของคาเชาคงท่ี

ลักษณะทีส่าํคญัของ REIT

ทรัพยสนิที ่REIT  
ลงทุนได

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ลงทุนทางตรง คือ ไดกรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย (Leasehold)

ลงทุนทางออม ผานบริษัทท่ี REIT ถือหุนไมนอยกวา 99% ของหุนท้ังหมด

ลักษณะทีส่าํคญัของ REIT (ตอ)

รูปแบบการลงทนุ
ของ REIT

ถือหุนในบริษัทเกินกวา 99%

มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

REITs

อสังหาริมทรพัย

บริษทั

ท่ีมา: กลต.
ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ไมเกิน 35% ของมูลคาทรัพยสินรวม 

กรณี REIT มีความนาเช่ือถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade Rating) 
กูยืมไดไมเกิน 60% ของมูลคาทรัพยสินรวม

นําทรัพยสินไปเปนหลักประกันได

การกอภาระผูกพันกรณีอื่นตองเปนเรื่องปกติในทางพาณิชย หรือเปนเรื่องปกติ
ในการทําธุรกรรมประเภทน้ัน

ลักษณะทีส่าํคญัของ REIT

การกูยืมและ
กอภาระผูกพนั

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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เรื่องตองรู… กอนลงทุนใน REIT

• ขอควรพิจารณาและปจจัยเส่ียง ของ REIT
• ชองทางและขั้นตอนการลงทุนใน REIT

2
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ขอควรพิจารณาและปจจยัเส่ียงของREITขอควรพิจารณาและปจจยัเส่ียงของREIT

อสังหาริมทรพัย ที่ REITs ลงทุน รูปแบบการลงทนุของ REITs

โครงสรางการลงทนุ
ผูบริหาร REIT / ทรัสตี

และผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย (PM)

การบริหารงาน ของ RM (REIT Manager) 
/ ทรัสตี /ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (PM) 
หรือผูเชาเหมาอสังหาริมทรัพย

• การกูยืมของ REITs เชน ขนาดและ
สัดสวนการกูยืม / คาใชจายท่ีเปน
ดอกเบ้ียเงินกู / เง่ือนไขการชําระคืนเงินตน

• อัตราผลตอบแทน เชน อัตราการจาย
ประโยชนตอบแทนและโอกาสการเติบโต
ของประโยชนตอบแทน

• ประเภทธรุกิจ เชน โรงแรม / ออฟฟศ / 
คลังสินคา / ชอปปงเซ็นเตอร ฯลฯ

• รายละเอียดทรพัยสิน เชน ทําเลท่ีต้ัง / 
อายุอาคาร /สัญญาท่ีทํากับผูเชา / 
การประกันภัย ฯลฯ 

กรรมสิทธิ์ (Freehold) / 
สิทธิการเชา (Leasehold)

11 22

443
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ศูนยแสดงสินคา 
และศูนยการประชุม

อาคารสํานักงาน

ศูนยการคา

โรงงานและ
คลังสินคาใหเชา

โรงแรม

REIT ในปจจุบันมีอสังหาริมทรัพยที่อยูในธุรกิจ 5 ประเภท ไดแก

อสงัหารมิทรพัยที ่REIT ลงทุน

ควรใหความสาํคญัที่
ความสม่าํเสมอในการหารายได 
และระดบัผลตอบแทนทีส่รางได 

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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สิทธกิารเชา (Leasehold))กรรมสทิธิ ์(Freehold) VS

ชื่อกองทรัสต

ลักษณะธรุกรรม

วธิปีระเมินราคา 

รูปแบบการลงทุนของ REITs

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

เปนเจาของกรรมสิทธิ์

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เปนเจาของสิทธิการเชา

Income Approach
คํานวณเทาอายุสิทธิการเชา
โดยมูลคาสิทธิการเชาจะ
ลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลา

Income Approach คํานวณ 10 ป 
ปท่ี 10 สมมติขายทรัพยสิน

1818 1818

สิทธกิารเชา (Leasehold))กรรมสทิธิ ์(Freehold) VS

วันครบกําหนด
ของกรรมสทิธิ์

เงินที่ไดรบัคนื 

เงินตน ณ วันครบ
อายุกองทรัสต

รูปแบบการลงทุนของ REITs

ไมมีกําหนดอายุ หรือตลอดไป
ตราบเทาท่ีกองทุนถือกรรมสิทธิ์อยู

เปนเงินประโยชนตอบแทน

วันท่ีหมดอายุสิทธิการเชา

เปนเงินประโยชนตอบแทนและ 
เงินตนทยอยคืนตามระยะเวลา

เงินตน = 0 บาท-

ธุรกรรมเมื่อครบ
อายุสิทธกิารเชา- โอนทรัพยสินคืนใหแกเจาของ/

ผูใหสิทธิการเชา
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สมมติฐาน: อัตราคิดลดและกระแสเงินสดรับในแตละชวงปคงท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง

กราฟแสดงรปูแบบการเขาลงทนุ

ปี

Freehold

Leasehold

PV Freehold vs Leasehold

2020 2020

รายไดสุทธิของกองทรัสตปท่ี

รายไดสุทธิของกองทรัสตปท่ี

ราคาประเมิน
i %

1 2 3 10 หรือปท่ีรายไดมีความสมํ่าเสมอแลว………… 
Terminal Value ;
Value = Income

Cap.Rate

รายได
ปที่ 10

 Freehold Discount Cash Flow (DCF) 

i %

1 2 3 ……………………………………………… 30

 Leasehold  Discount Cash Flow (DCF) พิจารณารายไดตลอดระยะเวลาสัญญา 30 ป



ราคาประเมิน

ท่ีมา: LH Fund

การคาํนวณราคาประเมนิจากกระแสรายได ในแตละรปูแบบถอืครองอสงัหารมิทรพัย
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มูลคาทรพัยสนิ

มลูคา่ทรพัยส์นิ

กาํไร (ขาดทนุ) จากการประเมนิคา่สะสม

•  

ปที่ 17 มูลคา
ทรัพยสินเริ่มลดลง

ปที่ 21 ขาดทุนจากการประเมนิ
มูลคาสะสม และเริ่มลดทนุ

ปที่ 30 
สัญญาเชาสิน้สดุ , ปดกองทนุ

มูลคาทรัพยสิน

กําไร/ขาดทุนสะสม
จากการประเมินมูลคา

ท่ีมา: LH Fund

• สมมติฐานขนาดกองทุน 5,000 ลานบาท โดยมีอายุสิทธิการเชา 30 ป
• อัตราการเติบโตของรายไดสุทธิรอยละ 3 ตอป 
• ราคาประเมินเริ่มลดลง ณ ปที่ 17
• การลดทุนเกิด ณ ปที่ 21 บริเวณกําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคาสะสมเขาสูแดนลบ
• ปที่ 30 (สิ้นสุดอายุสัญญาเชา) มูลคาทรัพยสิน = 0 

ตัวอยาง : กราฟแสดงราคาประเมนิ (กรณสีทิธิการเชา 30 ป)
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NAV , Dividend , Reduction (Per Unit : บาท/หนวย)

NAV

Fund จ่ายต่อหน่วย

Dividend

Reduction

ปที่ 1 – 20 จํานวนเงินทีจ่าย 
เปนเงินปนผล (Dividend)

ปที่ 21 เริ่มลดทนุ
จดทะเบียน

ปที่ 21 – 30 ทยอยคืน
เงินทุนจดทะเบยีนNAV

Dividend
Fund จายตอหนวย

Reduction

ตัวอยาง : กราฟการลดทนุจดทะเบยีน (กรณสีทิธิการเชา 30 ป)

ท่ีมา: LH Fund

• สมมติฐานขนาดกองทุน 5,000 ลานบาท โดยมีอายุสิทธิการเชา 30 ป  
• ราคาพาร (Par) เริ่มตนท่ี 10 บาท และลดลงตามมูลคาทรัพยสิน 
โดยจะเริ่มลดทุนจดทะเบียนในปท่ี 21

• ในปท่ี 21 – 30 จํานวนเงินท่ีจายจะแบงเปน 2 สวน
1) เงินปนผล (Dividend)
2) เงินจากการลดทุนจดทะเบียน  (Reduction) 

• ปท่ีสิ้นสุดคือปท่ี 30  ซึ่งเปนปท่ีสิน้สุดอายุสัญญาเชา → มูลคาทรัพยสิน 
= 0 และ ราคาพาร (Par) = 0

• การลดทุนจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ
1) อัตราการเติบโตของรายได
2) อายุสัญญาเชาคงเหลือ
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NAV

Par

Dividend Payment
Capital Reduction

การประมาณการณการจายประโยชนตอบแทนและการลดทนุ
ของกองทรสัตทีล่งทนุในสทิธิการเชาระยะเวลา 30 ป (หนวย : บาท)

2424 2424

ประโยชนของการกูยืม 
• เพ่ิมผลตอบแทนตอผูถือหนวยทรัสต
• กองทรัสตมีโครงสรางการบริหารเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพ และตนทุนในการลงทุนตํ่าลง
• อัตราดอกเบ้ียท่ีกองทรัสตตองชําระในการ

กูยืมเงินอยูในเกณฑท่ีใกลเคียงกับอัตราการ
กูยืมเงินของลูกคาช้ันดี

วงเงนิกู
• ไมเกิน 35% ของมูลคาทรัพยสินรวม
• ไมเกิน 60% ของมูลคาทรัพยสินรวม 
ในกรณีท่ีกองทรัสตมีอันดับความนาเช่ือถืออยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) 
ไมเกิน 1 ป กอนวันกูยืมเงิน

วงเงนิกู ประโยชนของการกูยืม 

การที่ REIT สามารถกูยืมเงินและกอภาระผูกพันได เปรียบเสมือน
ดาบสองคม นั่นคือ เปนไดทั้งตัวเรงอัตราผลตอบแทนใหกับนักลงทุน

และเปนตัวลดอัตราผลตอบแทนของนักลงทุน

ท่ีมา: หนังสือ กองทุน กองทรัสต ทางลัดม่ังค่ังอสังหาฯ

การกูยมืของ REIT ตอผูลงทนุ

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ท่ีมา: LH Bank

กรณีไมกอหนี้ พบวา ไมวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูจะเปลี่ยนอยางไร ผูลงทุนก็

ยังคงไดรับผลตอบแทนคงที่

กรณีกอหนี้ และพบวาตนทุนดอกเบี้ย
เงินกูต่ํากวาผลตอบแทนของทรัพยสิน

(ROA) ผลตอบแทนของผูลงทนุจะ
สูงกวากรณีไมกอหนีเ้สมอ

กรณีกอหนี้ และพบวาอัตราดอกเบี้ย
ปรับตัวสูงกวาผลตอบแทนของ
ทรัพยสิน (ROA) ผลตอบแทนของ

ผูลงทนุจะลดลง
ท่ีมา: หนังสือ กองทุน กองทรัสต ทางลัดม่ังคั่งอสังหาฯ

การเปรียบเทียบผลตอบแทนระหวาง 
REIT ที่ไมมีการกอหนี้และมีการกอหนี้ 
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พิจารณาการบริหารทรัพยสิน ท่ีมีผลตอการ
ไดรับผลตอบแทนของผูลงทุน เชน
• การเลือกหาผูเชาและเจรจาตอรองราคาคาเชา 
• การจายประโยชนตอบแทน
• การจัดการโครงสรางดานเงินทุน
• การเลือกลงทุนซอมแซมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเดิม 
• การตัดสินใจลงทุนในโครงการใหมๆ 

พิจารณาจากความสามารถและประสบการณใน
การบริหาร ระบบงานและระบบบัญชี รวมถึง
ความสามารถในการดูและรักษาทรัพยสิน

ทรัสตี

พิจารณากระบวนการทํางานของทรัสตี ท่ีดูแล
ผลประโยชนผูลงทุนรวมกับผจก. รีทส เพ่ือใหม่ันใจวา
การตัดสินใจของ REIT ทําเพ่ือประโยชนของนักลงทุน

ผูบริหารอสงัหารมิทรพัย /
ผูเชาเหมาอสังหารมิทรพัย

ผูจัดการรทีส

ท่ีมาภาพ : Flaticon

ผูบริหาร REIT และทรัสตี
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ปญหาจาก
อสังหาริมทรัพย
ท่ีนําเงินไปลงทุน

คุณภาพผูเชา

การขาด
สภาพคลอง

หาก REIT ที่ตองการลงทุนมีสภาพคลองไมเพียงพอตอปริมาณที่จะซ้ือ ผูลงทุนอาจไม
สามารถซ้ือไดตามตองการ

• ประวัตกิารสรางรายได เชน อสังหาฯ ที่มีประวัติการสรางรายไดชัดเจน อาจมีความเสี่ยง
ต่ํากวาอสังหาฯ ใหม 

• ประเภทของธรุกจิเชา และโอกาสการเพิม่ขึน้ของคาเชา
• ฤดูกาลสรางรายได เชน โรงแรมมีจุดสูงสุดของรายไดที่ไตรมาส 1 และ 4 ของป
• โอกาสความเสยีหายของอสังหารมิทรพัย จะสงผลตอการขาดรายไดในชวง
เวลาหนึ่ง ซ่ึงการทําประกันภัย จะชวยบรรเทาความเสียหายได

กรณีที่มีผูเชานอยรายหรือมีผูเชารายใหญรายเดียว จําเปนตองวิเคราะหสถานะการเงินผูเชา
เพ่ือประเมินความสามารถในการชําระคาเชาอยูเสมอ

ความแตกตางของ 
Freehold และ 
Leasehold

เชน ตนทุนการถือครองอสังหาริมทรัพยช้ินเดียวกัน Freehold จะสูงกวา Leasehold หรือ
เรื่องระยะเวลาในการถือครอง ที่ Freehold จะไมมีขอจํากัดดานเวลา เปนตน

ปจจัยเสีย่งทีค่วรระวงัของ REIT
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ชองทางและข้ันตอนการลงทุนใน REITชองทางและข้ันตอนการลงทุนใน REIT

01 ขณะเสนอขายครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) สามารถซ้ือไดที่ 
ธนาคารและบริษัทหลักทรัพยที่เปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย

02
หลังจากนั้น ซ้ือขายหนวย REITs ในตลาดหลักทรัพย* โดยซ้ือขายในราคา real time 

03 ผูลงทุนตองเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเชนเดียวกับการซื้อขายหุน

* REITs จะซื้อขายอยูในกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ท่ีมา: ก.ล.ต.
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1 ติดตอกับบริษัทหลักทรพัย เพ่ือขอเปดบัญชีซ้ือขายผานเจาหนาที่
การตลาดหรือผานอินเตอรเน็ต (บนเว็บไซตของบริษัทหลักทรพัย)

3

2

4

กรอกใบคําขอเปดบัญชีพรอมหลักฐานที่ใชในการเปดบญัชีสงใหบริษัท
หลักทรัพยและรอพิจารณาประมาณ 1 - 2 สัปดาห

เมื่อไดรับอนุมัติเปดบัญชีแลว จะไดรับเลขที่บญัชี และ/หรือ รหัสซ้ือขาย 
(Pin Number) จากบริษัทหลักทรพัย ซ่ึงตองเก็บไวเปนความลับ

สามารถสงคําสั่งซ้ือขายผานเจาหนาที่การตลาดหรือผานทาง
อินเตอรเน็ต ไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม

เอกสารประกอบการเปดบญัชี

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
• สําเนาทะเบียนบาน
• สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย 

(หนาแรกท่ีมีเลขท่ีบัญชี)
• สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอนหลัง 3-6 เดือน 
(กรณีขอเปดบัญชีประเภทหัก
บัญชีธนาคารอัตโนมัติ)

การเปดบญัชซีือ้ขาย REIT  
 (เหมอืนกนักบัการเปดบญัชซีือ้ขายหุน)

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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รูจัก REIT ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเบือ้งตน*

IMPACT 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
อิมแพ็คโกรท

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิ (freehold) ในที่ดิน และอาคารศูนยแสดงสินคาและการประชุมของโครงการ
อิมแพ็คเมืองทองธานีจํานวน 4 อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณตางๆ 
ของอาคารดังกลาว

WHART
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียมโกรท

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชาในที่ดิน อาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาของ 
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน (WHA)แบงเปน 2 ประเภทธุรกิจหลัก คือ
1. โครงการอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาใหเชา
2. โครงการใหเชาพ้ืนที่หลังคา เพ่ือโครงการผลิตกระแสไฟฟา พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้ง

บนหลังคาเพ่ือจําหนาย

LHSC 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพยแอลเอช ชอปปง เซนเตอร

ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยของโครงการศูนยการคา
เทอรมินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ เปนระยะเวลา 26 ป สิทธิการเชาดังกลาว
จะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 

TRIET
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไทคอน

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารคลังสินคา และอาคารโรงงาน
ที่กอใหเกิดรายไดรวม 98 ยูนิต ดวยพ้ืนที่ใหเชารวม 369,705 ตร.ม. บนที่ดิน 503 ไร

ท่ีมา: www.settrade.com

1

2

3

4

*เรียงตามลําดับการเขาจดทะเบียน

ขอมูล ณ วันท่ี 15 เม.ย. 61
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รูจัก REIT ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเบือ้งตน*
AMATAR
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอมตะซัมมิทโกรท

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารโรงงานจํานวน 88 โรง ที่ตั้งอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

WHABT
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ

ลงทุนในในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงาน 2 โครงการ 
ประกอบดวย
1. กรรมสิทธิในทีด่ินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 

ตั้งอยูบนถนนวิภาวดี
2. สิทธิการเชาที่ดินและกรรมสิทธิในอาคารโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ 

ตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด

LHHOTEL 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพยแอลเอช โฮเทล

ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพยของโครงการโรงแรมแกรนด 
เซนเตอร พอยต เทอรมินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ เปนระยะเวลา 25 ป 
สิทธิการเชาจะหมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2583

MIT
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เอ็ม
เอฟซีอินดัสเตรียล

ลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เอพียูเค จํากัด (APUK) 100 % ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
ซ่ึง APUK เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทีด่นิ และอาคารประเภทคลังสินคาที่ใชประโยชนเปนศูนยขอมูล 
(Data Centre) รวมถึงสวนควบและงานระบบตางๆ โดยมีพ้ืนที่ใหเชารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพยสิน
ตั้งอยูที่เขตชารลตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ท่ีมา: www.settrade.com
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รูจัก REIT ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเบือ้งตน*
GVREIT
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสทิธกิารเชา
อสังหารมิทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

ลงทุนในสิทธิการเชาในอาคารสํานักงาน 2 แหง คือ
• อาคารปารคเวนเจอร อีโคเพล็กซ (หัวมุมถนนเพลินจิต - วิทยุ)
• อาคารสาทรสแควร (หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร - สาทร)

TPRIME
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรต้ี

ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของโครงการเมอรคิวรี่ ทาวเวอร และลงทุนทางออมโดยการซ้ือ
หุน 99.99% ของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร จํากัด ซ่ึงเปนอาคารสํานักงานช้ันนํา เช่ือมตอ BTS อโศก 
และ BTS ชิดลม

HREIT
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช

ลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินอาคารโรงงาน และอาคารคลังสินคาสําเร็จรูปคุณภาพสูง  (ครบกําหนดป 
2589) ที่ตั้งอยูในบริเวณอีสเทิรนซีบอรด ซ่ึงเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของอุตสาหกรรมและ
การขนสงของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

SRIPANWA
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
โรงแรมศรีพันวา

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิที่ดนิ อาคารสิ่งปลูกสราง เฟอรนิเจอร และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรม
ศรีพันวา ประกอบดวย ที่ดิน 27 ไร อาคารบานพักแบบวิลลา 39 หลัง อาคารโรงแรม 30 หอง 
เซอรวิสอพารทเมนท 7 หอง และอาคารสวนกลางที่ใชในโครงการโรงแรมศรีพันวา

GLANDRT 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธกิารเชา
อสังหาริมทรัพย อาคารสํานักงาน จีแลนด

ลงทุนในสิทธิการเชาของ 
1. พ้ืนที่สํานักงาน พ้ืนที่หองประชุม พ้ืนที่สวนกลางที่เกี่ยวเนื่อง ที่จอดรถ และงานระบบของ

โครงการเดอะไนน ทาวเวอรส เปนระยะเวลา 30 ป 
2. พ้ืนที่สํานักงาน พ้ืนที่สวนกลางที่เกี่ยวเนื่อง ที่จอดรถ และงานระบบของโครงการ

ยูนิลีเวอร เฮาส เปนระยะเวลาประมาณ 17 ป 7 เดือน

ท่ีมา: www.settrade.com
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รูจัก REIT ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเบือ้งตน*

GAHREIT
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
แกรนด โฮสพีทาลิต้ี 3 พ.ย. 2560

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิที่ดนิ อาคาร สิ่งปลูกสราง และสังหาริมทรัพยที่ใชในการดําเนินโครงการ
โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา

CPNREIT 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

ลงทุนในกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเชา และ/หรือ สิทธิการเชาชวง ในโครงการเซ็นทรลั พลาซา 
พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรลั พลาซา ปนเกลา โครงการเซ็นทรลั 
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตนั พัทยา

DREIT
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดุสิตธานี

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และสิทธิการ
เชาโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

SSTRT
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ทรัพยศรีไทย

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในทีด่นิพรอมอาคารคลังเอกสาร 5 อาคาร ตั้งอยูที่อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

ท่ีมา: www.settrade.com
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รูจัก REIT ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเบือ้งตน*

SHREIT
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
แบบตออายุไดเพ่ือธุรกิจโรงแรมและสิทธิ
การเชาสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี

ลงทุนโดยการถือหุน 100% ใน Strategic Hospitality Holding Limited (BVI) ซ่ึงลงทุนในทรัพยสิน
ทางออมผานบริษัทโฮลดิ้งตางประเทศ โดยถือหุน 100% ในบริษัทที่เปนผูใหเชาหลักของโรงแรม 
ประกอบดวยกรรมสิทธ์ิที่มีกาํหนดอายุของโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศ
อินโดนีเซีย และสิทธิการเชาที่ดินและกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของโรงแรม 2 แหงในประเทศเวียดนาม 
ไดแก Capri by Fraser และ IBIS Saigon South

AIMIRT
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เอไอ
เอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของกลุมบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส 
จํากัด (มหาชน) (กลุม JWD) ซ่ึงประกอบดวยอาคารคลังหองเย็นจํานวน 3 อาคาร และคลังสินคา
เอกสารจํานวน 1 อาคาร และกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของกลุม TIP ซ่ึงประกอบ
ไปดวยอาคารคลังสินคาของกลุมบริษัท ทิพยโฮลด้ิง จํากัด (TIP) จํานวน 5 อาคาร แบงเปน 5 ยูนิต 
จากโครงการทิพย 7

BOFFICE
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ

ลงทุนในสิทธิการเชาอาคารสํานักงานและพ้ืนที่เกี่ยวของของโครงการภิรัชทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร 
ระยะเวลา 26 ป 9 เดือน

B-WORK 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ

ลงทุนในสิทธิการเชาอาคารสํานักงานและพ้ืนที่เกี่ยวของของโครงการทรู ทาวเวอร 1 และทรู ทาวเวอร 
2 ระยะเวลา 30 ป

ท่ีมา: www.settrade.com ขอมูล ณ วันท่ี 15 เม.ย. 61
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บรรยายโดย
คุณพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 

3636 3636

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Fund : IFF)
รูจักกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (IFF)
เรื่องตองรู… กอนลงทุนใน IFF
กรณีศึกษา IFF

หัวขอการบรรยาย

2

1

3
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รูจักกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (IFF)

• IFF คืออะไร? ทําไมถึงนาลงทุน
• การจัดต้ังและลักษณะท่ีสําคัญของ IFF

1
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IFF คืออะไร? ทําไมถึงนาลงทุนIFF คืออะไร? ทําไมถึงนาลงทุน

คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผูลงทุน
ไปลงทุนในกิจการโครงสรางพืน้ฐานที่เปนประโยชนสาธารณะ และการพัฒนาประเทศ  

มีลักษณะคลายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ REIT ที่นําเงินไปลงทุนสินทรัพย
ที่สรางรายไดสม่ําเสมอ แตตางกันตรงที่ประเภทสินทรัพยที่เขาลงทุน 

รูปแบบการถือครองทําประโยชนจากสินทรัพย ขนาดกองทุน 
รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ ที่จูงใจนักลงทุน

กองทนุรวมโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Fund: IFF)  
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หมายเหตุ: 1กิจการท่ีประกอบกันเหลาน้ันเขาลักษณะท่ีครบถวนดังน้ี 
• มีความเช่ือมโยง สงเสริม หรือกอใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกันหรือตอชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
• กอใหเกิดหรือจะกอใหเกิดรายไดเปนมูลคาไมนอยกวารอยละแปดสิบของรายไดรวมของกิจการท้ังหมดท่ีประกอบกนัน้ัน

ระบบขนสง
ทางรางหรือทางทอ

ประปา ทาอากาศยาน
หรือสนามบิน

โทรคมนาคมหรือโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบบริหารจัดการน้ํา
หรือการชลประทาน

ไฟฟา ถนน ทางพิเศษ
หรือทางสัมปทาน

ทาเรือน้ําลึก พลังงาน
ทางเลือก

ระบบปองกันภัย
ธรรมชาติ

IFF สามารถลงทนุในกจิการโครงสรางพื้นฐาน 10 ประเภท ดังนี้
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กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐาน
บริษัทจดทะเบียนที่ใหเชาทรพัยสนิ

โครงสรางพืน้ฐาน

รูปแบบการลงทุน • ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน ผานการถือครองกรรมสิทธิ์
• สัญญาแบงรายไดหรือสิทธิการเชา
• บริษัทลูกของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน

• การทําธุรกิจในรูปแบบบริษัทใหเชา
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน

ขอจํากัดในการ
ถือหนวย

• ไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันไดเกิน  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยท้ังหมด เวนแต 
ผูท่ีหนวยบางกลุมท่ีไมตองเสียภาษีนิติบุคคล ท่ีไดรับการ
ยกเวนใหถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 2 เชน SSF, GPF

• ไมจํากัด

การลงทุนใน
ตางประเทศ

• ไมสามารถทําได นอกจากสามารถพิสูจนไดวาทรัพยสินท่ีอยู
นอกประเทศไทยน้ัน นําผลประโยชนกลับมาใหแกประเทศไทย

• สามารถทําได

ความแตกตางของ IFF กับบรษิทัจดทะเบยีนทีท่าํธุรกจิใหเชาโครงสรางพืน้ฐาน 
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กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐาน
บริษัทจดทะเบียนที่ใหเชาทรพัยสนิ

โครงสรางพืน้ฐาน

โครงสราง
ทางการเงนิ

• Max 3.0 D/E ratio • ไมมีขอจํากัดในเรื่องกฎเกณฑท่ีเก่ียวกับ
การกูยืมเงิน

การจายเงินปนผล • ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุง • แลวแตนโยบายของบริษัท

ผลประโยชน
ทางภาษี

• รายไดของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ไมเสียภาษี 
• เงินปนผลของบุคคลธรรมดา ไดรับยกเวนเปนเวลา 10 ป หลัง
จัดต้ังกองทุน และ เงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนสัญชาติไทย 
ไดรับการยกเวน หากถือหนวยลงทุน 3 เดือน กอนและหลัง
การจายเงินปนผล

• รายไดของบริษัท เสียภาษีนิติบุคคล
• เงินปนผลของบุคคลธรรมดา เสียภาษี
หัก ณ ท่ีจาย 10 %

ความแตกตางของ IFF กับบรษิทัจดทะเบยีนทีท่าํธุรกจิใหเชาโครงสรางพืน้ฐาน (ตอ)

4242 4242

แหลงรายไดประจํา สภาพคลอง
ในการซ้ือขายสูง

มีทางเลือกคอนขาง
หลากหลายในแงของ

ผลตอบแทนและความเสี่ยง 

ไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่ดีกวากองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย

1 2 3 4

ลงทุนใน IFF ดีอยางไร?

บางโครงการที่เขาลงทุนจะมีผล
ระกอบการที่ชัดเจนและไมคอย
ผันผวน ผูลงทุนจึงสามารถลงทุน
ระยะยาวเพื่อรับเงินปนผลไดอยาง
ตอเนื่อง

เนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐานโดยทั่วไป
มีมูลคาการลงทุนคอนขางสูง 
ขนาดกองทุนคอนขางใหญ ทําใหมี
สภาพคลองโดยทั่วไปดีกวากองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย

กิจการโครงสรางพ้ืนฐานอาจจะเปน
ของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
จึงมีที่มาของรายไดที่หลากหลาย

 

นักลงทุนจะไดรบัยกเวนภาษีเงินปนผล
เปนเวลา 10 ป นับตั้งแตตั้งกองทุนฯ

ท่ีมา: KKP

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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• ผูลงทุนมีโอกาสไดรับกําไร / ขาดทุน 
จากสวนตางราคาที่ซ้ือขาย

• มูลคาหนวยลงทุนขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน
ของกองทุนและสภาวะตลาด

• ผูลงทุนมีโอกาสไดรับกําไร / ขาดทุน 
จากสวนตางราคาที่ซ้ือขาย

• มูลคาหนวยลงทุนขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน
ของกองทุนและสภาวะตลาด

• บลจ. ตองจายปนผลไมตํ่ากวา 90% 
ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว

• ผูลงทุนจะไดรับเงินปนผลอยางนอยปละครั้ง 
แตอาจจายปละหลายครั้ง เชน จายทุกไตรมาส 
หรือจายทุก 6 เดือน ก็ได

• ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนเงินปนผล
สูงกวาดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

• บลจ. ตองจายปนผลไมตํ่ากวา 90% 
ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว

• ผูลงทุนจะไดรับเงินปนผลอยางนอยปละครั้ง 
แตอาจจายปละหลายครั้ง เชน จายทุกไตรมาส 
หรือจายทุก 6 เดือน ก็ได

• ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนเงินปนผล
สูงกวาดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

เงินปนผล การเพิม่ขึน้ / ลดลง
ของมูลคาหนวยลงทนุ

ผลตอบแทนจากการลงทนุใน IFF 
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ภาษี บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

เงินปนผล ยกเวนสําหรับเงินปนผลท่ีไดจาก
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเปนเวลาสิบปภาษีตอเนื่องกัน 
นับแตปภาษีท่ีมีการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวม 
ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด (อัตราปกติรอยละ 10)

• กรณีบริษัทจดทะเบียน ไดรับยกเวนภาษี 
โดยตองถือหนวยลงทุนเปนเวลาไมนอยกวา 3 
เดือนกอนจาย และ 3 เดือนหลังจายเงินปนผล 

• กรณีที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน และไดถือหนวย
ลงทุนเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือนกอนจาย 
และ 3 เดือนหลังจายเงินปนผล จายภาษี
กึ่งหนึ่ง หรือ 10%

กําไรสวนตางราคา ยกเวน รวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดนิติบคุคล

ภาษีทีเ่กีย่วของกบัผูลงทนุ
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ผูดูแลผลประโยชน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

แตงตั้ง

ทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐาน

กองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐาน

บลจ. ตัวแทนขายหนวยลงทุน
 ผูสอบบัญชี
 นายทะเบียนหนวยลงทุน
 ผูจัดการกองทุน IFF
 ฯลฯ

ผูลงทุน (Sponser / 
Institution / Retail)

ซื้อหนวยลงทุน

ผลตอบแทน:
เงินปนผล / กําไรสวนเกินทุน

ดูแลใหบลจ.
ปฏิบัติตามโครงการ
และขอภาระผูกพัน

รวมทําคํา
ขอจัดต้ัง

จัดต้ังและจัดการ

ท่ีมา: www.set.or.th

การจัดต้ังและลักษณะท่ีสําคัญของ IFFการจัดต้ังและลักษณะท่ีสําคัญของ IFF

4646 4646

ลักษณะ รายละเอียด

ประเภทกองทุน กองทุนปด (Closed - End Fund) โดยตองระบุกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุน

ชื่อกองทุน มีคําวา “กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน” นําหนา และมีคําแสดงประเภทกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุน

ขนาดกองทุน ตองมีมูลคาขั้นตํ่า 2,000 ลานบาท โดยท่ีทรัพยสินแตละโครงการ ตองมีมูลคาขั้นตํ่า 
1,000 ลานบาท (ยกเวนกิจการไฟฟา ทรัพยสินแตละโครงการ มีมูลคาขั้นตํ่า 500 ลานบาท)

การลงทุนของกองทุน กองทุนตองลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานไมนอยกวา 75% 
ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน โดยตองลงทุนภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีจดทะเบียนกองทุน

ท่ีมา: www.set.or.th

ลักษณะทีส่าํคญัของ IFF



4747 4747

ลักษณะ รายละเอียด

รูปแบบของการลงทุน IFF มีรูปแบบการครอบครองทําประโยชนในทรพัยสนิที่หลากหลายมากกวา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ REIT ดังน้ี
1.ลงทุนทางตรง ไดแก

• ลงทุนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ สิทธิการเชา 
• สิทธิสัมปทาน 
• สิทธิในการจัดหาประโยชนสวนแบงรายได 
• สิทธิเรียกรองตามสัญญาซื้อขายติดต้ังอุปกรณ หรือสัญญาซื้อขายสินคา
และบริการ ของกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน

2. ลงทุนทางออม คือ ลงทุนในหุนหรือตราสารแหงหน้ีของบริษัททีประกอบกิจการโครงสราง
พ้ืนฐาน โดยบริษัทน้ันตองมีการลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน ไมตํ่ากวา 75% 
ของสินทรัพยรวมหรือรายไดรวม และกองทุนตองถือหุนท่ีมีสิธิออกเสียงเกิน 75% 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว

ลักษณะทีส่าํคญัของ IFF (ตอ)

ท่ีมา: www.set.or.th
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ลักษณะ รายละเอียด

กองทุนลงทุนในโครงการ 
ที่ยังกอสรางไมเสรจ็ 
(Greenfield Project) 

IFF สามารถลงทุนไดท้ังโครงการท่ีสรางเสร็จ พรอมสรางรายไดทันที และโครงการ
ท่ีอยูระหวางการกอสราง (หรือเรียกวา Greenfield Project) โดย
การท่ีลงทุน Greenfield Project แบงเปน 2 กรณี ไดแก
1. ลงทุนใน Greenfield Project ไมเกิน 30% ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน จะตอง

เสนอขายตอผูลงทุนท่ัวไป (โดยมีจํานวนผูถือหนวยไมตํ่ากวา 500 ราย และตองนํา
หนวยลงทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ) 

2. ลงทุนใน Greenfield Project เกิน 30% ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน จะตอง
เสนอขายตอผูลงทุนรายใหญเทาน้ัน โดยมีจํานวนผูถือหนวยไมตํ่ากวา 35 ราย 
และหามนําหนวยลงทุนเขาจดทะเบียน จนกวาทรัพยสินเริ่มมีรายได จึงนําเขา
จดทะเบียนภายใน 3 ป 

ลักษณะทีส่าํคญัของ IFF (ตอ)

ท่ีมา: www.set.or.th
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ลักษณะ รายละเอียด

การกูยืมของกองทุน กองทุนสามารถกูยืมไดไมเกิน 3 เทาของเงินทุนของกองทุน

การซื้อขายหนวยลงทุน 
ของกองทุน

หนวยลงทุนของกองทุนตองเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือใหผูลงทุนสามารถ
ซื้อขายเปล่ียนมือไดสะดวก

การจัดสรรหนวยลงทุน 
ใหแกผูลงทุน

• บลจ. จะจัดสรรใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดไมเกิน
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด* 

• กรณีท่ีกองทุนมีการออกหนวยลงทุนหลายประเภท บลจ. จะจัดสรรหนวยลงทุน
ใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดไมเกิน 50% ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายท้ังหมด

*ยกเวนการจัดสรรใหกองทุนบําเหน็จ บําานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนประกันสังคม 
และนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสยีภาษีเงินไดนิติบุคคล สามารถถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน

ลักษณะทีส่าํคญัของ IFF (ตอ)

ท่ีมา: www.set.or.th
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เรื่องตองรู… กอนลงทุนใน IFF

• ขอควรพิจารณาและปจจัยเส่ียงของ IFF
• การประเมินมูลคา และการคํานวณผลตอบแทนของ IFF
• ชองทางและขั้นตอนการลงทุนใน IFF

2
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ขอควรพิจารณากอนลงทุน

กิจการโครงสรางพืน้ฐานที ่IFF เขาลงทนุ
• ประเภทธุรกิจ เชน โรงไฟฟา / ขนสงมวลชน / 
โทรคมนาคม  ฯลฯ

• ความสามารถในการสรางรายได เชน ความ
สมํ่าเสมอในการสรางรายได ความเส่ียงท่ีอาจ
ทําใหทรัพยสินไมสามารถสรางรายได 
รวมถึงแผนปองกันความเส่ียง เปนตน

ขอควรพิจารณาและปจจยัเส่ียงของ IFFขอควรพิจารณาและปจจยัเส่ียงของ IFF

รูปแบบการลงทนุของ IFF
กรรมสิทธิ์ / สิทธิการเชา /  
สิทธิในการจัดเก็บรายได

โครงสรางการลงทนุ
การกูยืมของ IFF เชน ขนาดและสัดสวน
การกูยืม / คาใชจายท่ีเปนดอกเบ้ียเงินกู 

1

2

3
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• กระแสรายไดไมขึ้นลงตามอุปสงค แตขึ้นกับกําลังการผลิตของ
ทรัพยสิน

• ไมมีการเติบโตของรายได (No upside) เน่ืองจากกระแสเงินสด
ท่ีเขามาท่ีกองทุนถูกกําหนดไวตายตัวแลว

• กองประเภทน้ีจึงมักมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิตํ่า 
เน่ืองจากมีความเส่ียงของความผันผวนของผลตอบแทนต่ํา 
มีลักษณะคลายกับผลตอบแทนรวมของตราสารหน้ี
เชน EGATIF, ABPIF (ธุรกิจโรงไฟฟา)

• รายไดของกองทุนรวมสามารถเพ่ิมขึ้นไดจากการเพ่ิมขึ้นของ 
Demand เชน การมีผูเชารายใหมเพ่ิมเติม หรือผูเชาเดิมเพ่ิม
ปริมาณการใชทรัพยสินของกองทุนรวม หรือการมีผูใชบริการ
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น

• ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิสามารถเพ่ิมขึ้นได หากรายได
ของกองทุนรวมเพ่ิมขึ้น อันเน่ืองมาจากอุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้น และ
ในทางกลับกัน ผลตอบแทนก็อาจลดลงได ถาอุปสงคลดลง
เชน DIF, JASIF (โทรคมนาคม), BTSGIF (รถไฟฟา)

ประเภทของ IFF ตามลกัษณะของกระแสรายได

IFF ที่รายไดของกองทนุรวมมแีนวโนมการเติบโต 
(Demand payment-based IFF)

IFF ที่รายไดของกองทนุรวมไมขึน้กบัอุปสงคแตขึน้กบั
กําลังการผลติ (Availability payment-based IFF) 
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• กองซื้อและไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานน้ันๆ  
ดังน้ันรายไดของกองจะมาจากการใหเชา หรือหาผลประโยชน
จากทรัพยสิน และนํารายไดมาจายเปนเงินปนผล (dividend)
นอกจากน้ันอาจจะมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสิน ในกรณีท่ี
มีการเลิกกองหรือขายทรัพยสินออกจากกอง

• ดังน้ัน หากมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองถือกรรมสิทธิ์อยูมี
มูลคาสูงขึ้นกวาตอนท่ีกองเขาไปซื้อ ผูถือหนวยก็จะมีโอกาส
ไดรับผลตอบแทนในรูปกําไรท่ีเกิดจากสวนตางของราคาซื้อขาย
ทรัพยสิน (capital gain) ดวยอีกทางหน่ึง

• กองไมไดซื้อกรรมสิทธิ์แตซื้อสิทธิการเชาหรือสิทธิในการหา
ผลประโยชนจากทรัพยสิน จึงไมมีกรรมสิทธิในทรัพยสินท่ีลงทุน 
แตสามารถนําทรัพยสินไปหาผลตอบแทนในชวงระยะเวลาของ
สัญญา เชน 20 ป หรือ 30 ป ซึ่งเม่ือครบกําหนดสัญญา สิทธิ
ตางๆ ท่ีมีก็จะจบลง ดังน้ัน เม่ือหมดอายุสัญญา มูลคาหนวย
ลงทุน (NAV) ของกองประเภทน้ีก็จะเปนศูนย 

• กองทุนจะไดรับรายไดคาเชาในชวงท่ีอยูในระยะเวลา
ท่ีมีสิทธิเทาน้ัน แตจะไมไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจาก
การจําหนายทรัพยสินเหมือนกับกองแบบ freehold (แตอาจ
ไดรับ Capital gain จากการขายหนวยลงทุนในตลาด) 

ประเภทของ IFF ตามลกัษณะรปูแบบการลงทนุในกรรมสทิธิ์ 

กองที่ลงทนุในทรัพยสนิโครงสรางพืน้ฐานทีเ่ปน 
leasehold หรือลงทนุในสทิธทิีม่อีายุจาํกดั

กองที่ลงทนุในทรัพยสนิโครงสรางพืน้ฐานทีเ่ปน freehold
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สิ่งที่ควรพิจาณาอยางแรกคงตองเปนอัตราผลตอบแทน (แตอยาลืมวาอัตราผลตอบแทนเปนเพียงการคาดการณ
ผลตอบแทนแบบปตอป ซ่ึงแนวโนมในระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาโอกาส
ในการเติบโตควบคูกับระยะเวลาของการลงทุนดวย 

ลักษณะของ
ทรัพยสนิทีจ่ะลงทนุ

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทนุ เทียบ
กับทางเลือกอืน่ ๆ

โครงสรางคาเชา/
รายรบัของกองทนุ

ขนาดของกองทนุ

ทรัพยสินตั้งอยูที่ไหน ในประเทศหรือตางประเทศ เปนทรัพยสินที่สรางเสร็จแลวหรืออยูระหวางพัฒนา ใชประกอบ
ธุรกิจหรือหารายไดดวยวิธีใด มีสัญญากับผูเชาหรือผูใชทรัพยสินอยางไร (เพ่ือดูความสม่ําเสมอและแนนอน
ของรายได) และมีปจจัยอะไรบางที่จะกระทบกบักระแสรายไดของทรพัยสินนี้

นักลงทุนจึงควรศึกษาถึงรูปแบบที ่IFF จะไดรับคาเชาจากรูปแบบการลงทุนในลักษณะดังกลาวดวยเชนกัน 
เพราะจะเปนกลไกสาํคัญที่จะกําหนดผลตอบแทนในอนาคต (Demand หรือ Availability payment)

ขนาดของกองทุน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงกับความคึกคักในการซ้ือขายกองทุนหลังเขาจดทะเบียน ซ่ึงการซ้ือขายที่คึกคัก
จะเปนเปนผลดีกับนกัลงทุนทั้งในแง ความสะดวกในการซ้ือขาย และเสถียรภาพราคาในตลาดการซ้ือขายเปลี่ยนมือ

ปจจัยทีต่องพจิารณาในการเลอืกการลงทนุใน IFF

1

2

3

4
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ผูบริหาร Fund Manager และ Trustee การบริหารงานของ IFF จะมีความเปนสากลมากข้ึน โดยบริษัททีจ่ะเขามาเปน
ผูบริหารเปนบรษิัททีม่ีความเช่ียวชาญในการลงทุน บริหารทรัพยสินได ซ่ึงการบริหารทรัพยสินนัน้จะครอบคลุมสวนงาน
สําคัญตางๆ ที่มีผลโดยตรงกบัอัตราผลตอบแทนในการลงทุน เชน การเลือกหาผูเชาและเจรจาตอรองราคาคาเชา การ
จายเงินปนผล การบริหารจัดการโครงสรางดานเงินทุน การเลือกลงทุนซอมแซม ไปจนถึงการลงทุนในโครงการใหมๆ

การจดัการ
โครงสรางเงนิทนุ

บุคคลทีเ่กีย่วของ
กับกองทนุ

ความเปนเจาของ

คาธรรมเนยีมและ
คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็

การผสมผสานการใชเงินกูในสัดสวนที่เหมาะสมจะสามารถชวยเพ่ิมผลตอบแทนใหกับนักลงทุนไดอยางมีนัยสําคัญ 
(ภายหลังจากการที่มีการชําระหนี้เงินกูหมดแลว) แตขอควรระวังคือการกูยืมที่มากเกินไปจะทําใหการนกัลงทุน
มีความเสี่ยง โดยเฉพาะในชวงที่มีผลกระทบเชิงลบเกิดขึน้กบัอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน

เปนการขายขาด (Freehold) หรือเปนสิทธิการเชาระยะยาว (Leasehold) กรณีที่เปนสิทธิการเชา ผูลงทุนจะไดรับเงิน
ตนทยอยคืนตลอดระยะเวลาที่ถือ ซ่ึงจะทําใหมูลคาของหนวยลดลงไปเร่ือยๆ จนถึงศูนย

คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองประเภทนี้มักมีจํานวนรายการมาก ซ่ึงจะสงผลตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ 
จึงควรดูวาเปนอัตราสวน (%) มากนอยแคไหน และหากมี IFF ที่นาสนใจมากกวา 1 กองผูลงทุนควรเปรียบเทียบ
คาธรรมเนียมและคาใชจายดวย

ปจจัยทีต่องพจิารณาในการเลอืกการลงทนุใน IFF (ตอ)

5

6

7

8
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ตัวอยาง ปจจัยความเสีย่งทีค่วรระวงั

ลักษณะการเขาลงทนุ 
(Freehold, leasehold, 
right to cash flow)

กรณีทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานที่กองทุนรวมลงทุน ไมอยูในรูป
ของกรรมสิทธ์ิ เชน เปนสิทธิการเชา 
สิทธิสัมปทาน สิทธิในการรับประโยชน
ในอนาคต

มูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานที่
กองทุนรวมลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิที่เหลืออยู 
โดยมูลคาที่ลดลงในแตละปอาจเปนจํานวนที่
ไมเทากัน ขึ้นอยูกับการประเมินทรพัยสิน

ลักษณะของโครงการหรอืทรพัยสนิวาเปน
• โครงสรางท่ีสรางแลวเสร็จแลวมีรายได 

(Brownfield Project)
• โครงสรางท่ียังกอสรางไมแลวเสร็จ 

(Greenfield Project)

กรณีกองทุนรวมจะลงทุนในโครงการที่
ไมแลวเสร็จ (greenfield project) 

กองทุนรวมจุมีความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
ดังกลาวหากเกิดกรณีการกอสรางลาชา (project 
delay) หรือตนทุนกอสรางเพ่ิมขึ้น (cost overrun)

ระยะเวลาในการจดัหาผลประโยชนกอนที่
กองทนุเขาลงทนุ

กรณีกองทุนรวมจะลงทุนในกจิการ
โครงสรางพ้ืนฐานที่เพ่ิงกอสรางแลว
เสร็จและเริ่มจัดหาประโยชนได
ไมนานนัก 

ความสําเร็จของการจัดการประโยชนจากกิจการ
ดังกลาวจึงขึ้นอยูกับปริมาณลูกคาที่จะเขามาใช
บริการ ซ่ึงอาจประเมินศักยภาพของลูกคาไดยาก
กวาโครงการอ่ืนที่มีการดําเนินงานหรือใหบริการ
มาระยะหนึ่งแลว
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ในปจจุบันตาม ประกาศ ก.ล.ต. ฉบับลาสุด (6 มิถุนายน 2558) กําหนดใหคะแนนความเสี่ยงของ IFF อยูระหวาง 4-8 กลาวคือ 
มีความเส่ียงอยูระหวางกองทุนรวมตราสารหน้ี ไปจนถึงการลงทุนในสินทรัพยทางเลือก ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปน้ี  

• ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุน 

• สัดสวนการลงทุนใน Greenfield Project 

• ลักษณะเฉพาะอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอประโยชนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมดังกลาว 

• ความแนนอนของรายได 

• สภาพการแขงขันและความผันผวนของธุรกิจท่ีกองทุนลงทุน 

• การกระจายการลงทุนของกองทุน 

• ระดับความนาเช่ือถือของคูสัญญาหรือผูใชบริการ 

ท่ีมา: SCB

ความเสีย่งของกองทนุรวมโครงสรางพืน้ฐาน

81 2 3 4 5 6 7
กองทุนรวม

ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
เฉพาะในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
ตางประเทศบางสวน

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหน้ี

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารแหงทุน
(กองทุนรวมหุน)

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ท่ีลงทุนในสินทรัพย

ทางเลือก

เสี่ยงตํ่า/มีความซับซอนตํ่า เสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง
ความเสี่ยงของกองทุน IFF
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กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐานที่มคีวามเสี่ยงระดบั 4
• กองทุนที่มีทุกปจจัยประกอบกันดงันี้ รายไดของกองทุนมีการ

ระบุไวลวงหนาเปนจํานวนที่แนนอน มีความผันผวนต่ํา มี
หนวยงานของรัฐเปนผูเชา หรือเปนคูสัญญาระยะยาว 

• กิจการโครงสรางพ้ืนฐานที่กองทุนลงทุนเปดดําเนินการและมี
รายไดเชิงพาณิชยแลวในระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงความแนนอนของรายได 

กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐานที่มคีวามเสี่ยงระดบั 8
• กองทุนที่มีทุกปจจัยประกอบกันดงันี้ รายไดกองทุนมีความ

ผันผวนสูง กิจการโครงสรางพ้ืนฐานที่กองทุนลงทุนใช
เทคโนโลยีใหม ยังไมเปนที่แพรหลาย โครงสรางพ้ืนฐาน
ที่กองทุนลงทุนเพ่ิงเปดดําเนินการ หรือกองทุนมีสัดสวน
การลงทุนในโครงการทียั่งไมมรีายไดเชิงพาณิชย 
(greenfield project) ในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ 

ตัวอยางการพิจารณาระดบัความเสีย่ง

81 2 3 4 5 6 7
กองทุนรวม

ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
เฉพาะในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงิน ท่ีลงทุน
ตางประเทศบางสวน

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหน้ี

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารแหงทุน
(กองทุนรวมหุน)

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ท่ีลงทุนในสินทรัพย

ทางเลือก

เสี่ยงตํ่า/มีความซับซอนตํ่า เสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง
ความเสี่ยงของกองทุน IFF

ท่ีมา: SCB
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มูลคาประเมินของ
ทรัพยสินทั้งหมด
ของกองทุน

NAV/หนวย =                   สวนของผูถือหุน

ภาระหนี้สนิของ
กองทุน

สวนของผูถอืหุน

2

จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุน

มูลคาประเมินของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเปนสวนใหญของ
ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน (ทรัพยสินอื่น ๆ ไดแก เงินสด ลูกหนี้ เงิน
ลงทุนระยะสั้นตาง ๆ และอ่ืนฯ) จะมีการประเมินขัน้ต่ําปละครั้ง 
โดยผูประเมินอิสระที่ไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต. 

มูลคาภาระหนี้สินของกองทุนสามารถดูไดจากงบดุลของกองทุน

• กองทุนจะมีการสรุป NAV/หนวย เดือนละครั้ง

• สําหรับกองทุนที่เปน Leasehold หรือมีสิทธิการรับกระแสรายไดที่มี
อายุจํากัด เมื่อเวลาผานไป NAV ตอหนวยจะลดลง เนื่องจากมูลคา
ประเมินของสิทธิการเชา หรือสิทธิการรับรายไดจะคอยๆ ลดลงเมื่อ
เวลาผานไป 

1

3

การประเมินมูลคา 
และการคํานวณผลตอบแทนของ IFF
การประเมินมูลคา 
และการคํานวณผลตอบแทนของ IFF

2

1

3

ท่ีมา: SCB
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การวเิคราะหอตัราผลตอบแทนสทุธิของ IFF

อัตราผลตอบแทนตอป 
และเงินปนผลตอปท่ีอยูในเอกสาร
และโฆษณาน้ัน เปนเพียงการ
ประมาณการบนสมมติฐาน

หลายๆ ประการ

อัตราผลตอบแทนตอปท่ีโฆษณา 
เปนเพียงอัตราผลตอบแทนของป

แรกของกองทุนเทาน้ัน 
ไมรวมถึงปถัดไป

อาจจะมีการรับประกันผลตอบแทน
โดย Sponsor แตมักจะเปนในชวง 
2-3 ปแรกเทาน้ัน ปจจุบันไมมีกอง 

IFF ใด มีการรับประกันผลตอบแทน

1

3

4

2

อัตราผลตอบแทนตอปท่ีโฆษณา
มักจะเปนผลตอบแทนขั้นตน (Gross Yield) 

ซึ่งยังไมไดคํานึงถึงการคืนเงินตน 
ดังน้ัน ผูลงทุนจําเปนตองคํานวณ 
อัตราผลตอบแทนสุทธิ กอนทําการ

ตัดสินใจลงทุน
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อัตรา
ผลตอบแทน
ที่คนมกัพดูถงึ

ตัวอยาง Gross Yield and Net Yield ของ EGATIF 
ซึ่งมีระยะเวลาของกระแสเงนิสดจากโรงไฟฟาเปนระยะเวลา 20 ป ณ IPO

อัตรา
ผลตอบแทนที่
ควรจะดู

6262 6262

โดยที่

เปรียบเทียบไดกับการคืนเงินตนของเงินกู

ตัวอยาง: กอง IFF กองหนึ่งมีอายุ 20 ป โดยโฆษณาผลตอบแทนปแรกไวที่ 8.5% โดยคาดวาอตัราการเติบโตของผลตอบแทน
ในอนาคตจะเปนศนูย อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(แบบคดิหกัเงนิตน) จะอยูที่ประมาณเทาไหร?

Net Yield = 8.5% - (1/20) + 0% 
= 8.5% - 5% + 0% = 3.5%

 

วิธีการคาํนวณอตัราผลตอบแทนสทุธิ (Net Yield)

วิธีแบบงาย (มักจะใหคาตํ่ากวาวิธีอ่ืนจึง Conservative กวา)1

Net Yield อัตราผลตอบแทนขั้นตน
1

จํานวนปของ Leasehold ท่ีเหลืออยู 

อัตราการเติบโตของ
ผลตอบแทนท่ีคาด

อัตราผลตอบแทนขั้นตน
(Gross Yield) 

เงินปนผลจายท่ีคาดไวในปน้ัน

ราคาปด ณ วันน้ัน

ท่ีมา: SCB
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ตัวอยาง: กอง IFF กองหนึ่งมีอายุ 20 ป โดยโฆษณาผลตอบแทนปแรกไวที่ 8.5% โดยคาดวาอตัราการเติบโตของผลตอบแทน
ในอนาคตจะเปนศนูย อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(แบบคดิหกัเงนิตน) จะอยูที่ประมาณเทาไหร ถาคดิเปนแบบวธิ ี%IRR?

อายุของกอง 20 years
อตัราผลตอบแทนข ัน้ตน้ 8.5%
อตัราการเตบิโตของผลตอบแทน 0.0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(10.00)   0.85     0.85   0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  0.85  

%IRR 5.7%

Year

จะเห็นไดวาวิธีนี้จะใหคาสูงกวาวิธีที่ 1 มาก เนื่องจาก
1) วิธีนี้คํานึงถึงมูลคาตามเวลาทางการเงิน (Time Value of Money) ดังนั้นการที่มกีาร

ทยอยจายเงินตนทุกปจะชวยลดตนลดดอก
2) วิธีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วว เงินปนผลที่ไดมา ตองนํากลับไปลงทุนในกองเดิมเรื่อยๆ 

เพ่ือใหเงินที่ไดออกมาแตละป สามารถหาผลตอบแทนไดเทากับผลตอบแทนของกอง

วิธีแบบละเอียดโดยใชโปรแกรม Spreadsheet ชวยคํานวณ %IRR2

6464 6464ท่ีมา: SCB

คําถาม: กอง IFF-A หรือ กอง IFF-B ใหผลตอบแทนสุทธสิูงกวากันถาคาํนวณแบบงาย? 

• Freehold
• Gross Dividend Yield = 6%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

• Freehold
• Gross Dividend Yield = 6%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

ตัวอยาง การคาํนวณผลตอบแทนจากการลงทนุสาํหรบักองทนุ 
(Net Yield vs. Gross Yield)

กอง IFF – Aกอง IFF – A กอง IFF – Aกอง IFF – A

• Leasehold อายุ 20 ป
• Gross Dividend Yield = 8.5%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

• Leasehold อายุ 20 ป
• Gross Dividend Yield = 8.5%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

การวเิคราะหและพจิารณาผลตอบแทนของการลงทนุใน IFF 

ถาเปนกองทุนแบบ Freehold นักลงทุนสามารถดู Gross Yield ได เพราะจะเทากับ Net Yield 
แตถาเปนกองทุนแบบ Leasehold หรือที่มีอายุจํากัดจะตองดูที่ Net Yield ไมใช Gross Yield
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คําตอบ: กอง IFF-A ใหผลตอบแทนสทุธสิงูกวากอง IFF-B
อยางไรกด็ใีนการตดัสนิใจลงทนุ ตองดคูวามเสีย่งควบคูกับผลตอบแทน 

• Freehold
• Gross Dividend Yield = 6%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

• Freehold
• Gross Dividend Yield = 6%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

เนื่องจากเปนกอง Freehold 
อัตราผลตอบแทนสุทธ ิ(Net Yield) 
= อัตราผลตอบแทนขัน้ตน = 6%

เนื่องจากเปนกอง Leasehold ตองคาํนวณ Net Yield
Net Yield = 8.5% - (1/20) + 0% = 3.5% 

ตัวอยาง การคาํนวณผลตอบแทนจากการลงทนุสาํหรบักองทนุ 
(Net Yield vs. Gross Yield) - ตอ

กอง IFF – Aกอง IFF – A กอง IFF – Aกอง IFF – A

• Leasehold อายุ 20 ป
• Gross Dividend Yield = 8.5%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

• Leasehold อายุ 20 ป
• Gross Dividend Yield = 8.5%
• อัตราการเติบโตของผลตอบแทน = 0% 

6666 6666

ความเสี่ยงสูง/ ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ํา/ ผลตอบแทนต่ํา

โรงไฟฟา รถไฟฟา โทรคมนาคม

ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวมโครงสรางพืน้ฐานของไทย
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*กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานจะถูกจัดหมวดการซ้ือขายไวตามประเภทของกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน เชน 
  - กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานที่ลงทุนในกจิการประปาจะซ้ือขายอยูในหมวดธุรกจิพลังงานและ สาธารณูปโภค (ENERG) 
 - กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานที่ลงทุนในกจิการสื่อสารและโทรคมนาคม จะซ้ือขายอยูในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ขณะเสนอขายครั้งแรก (IPO) สามารถ
ซื้อไดที่ ธนาคารและบรษิัทหลกัทรพัยที่

เปนผูจัดจาํหนายหลกัทรพัย

หลังจากชวง IPO ไปแลว สามารถซือ้
ขายหนวยลงทุน ในตลาดหลักทรพัย* 

โดยซื้อขายในราคา real time

ผูลงทนุตองเปดบญัชีซือ้ขาย
หลักทรพัยเชนเดยีวกบัการ

ซื้อขายหุน

ตลาดแรก ตลาดรอง

ชองทางและข้ันตอนการลงทุนใน FIFชองทางและข้ันตอนการลงทุนใน FIF

6868 6868

1 ติดตอกับบริษัทหลักทรพัย เพ่ือขอเปดบัญชีซ้ือขายผานเจาหนาที่
การตลาดหรือผานอินเตอรเน็ต (บนเว็บไซตของบริษัทหลักทรพัย)

3

2

4

กรอกใบคําขอเปดบัญชีพรอมหลักฐานที่ใชในการเปดบญัชีสงใหบริษัท
หลักทรัพยและรอพิจารณาประมาณ 1 - 2 สัปดาห

เมื่อไดรับอนุมัติเปดบัญชีแลว จะไดรับเลขที่บญัชี และ/หรือ รหัสซ้ือขาย 
(Pin Number) จากบริษัทหลักทรพัย ซ่ึงตองเก็บไวเปนความลับ

สามารถสงคําสั่งซ้ือขายผานเจาหนาที่การตลาดหรือผานทาง
อินเตอรเน็ต ไมวาจะอยูที่ไหนก็ตาม

เอกสารประกอบการเปดบญัชี

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
• สําเนาทะเบียนบาน
• สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย 

(หนาแรกท่ีมีเลขท่ีบัญชี)
• สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอนหลัง 3-6 เดือน 
(กรณีขอเปดบัญชีประเภทหัก
บัญชีธนาคารอัตโนมัติ)

การเปดบญัชซีือ้ขาย IFF
 (เหมอืนกนักบัการเปดบญัชซีือ้ขายหุน)

ท่ีมาภาพ : Flaticon
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ABPIF
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โรงไฟฟาอมตะ 
บี.กริม เพาเวอร

ลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชนจากการประกอบกิจการไฟฟาของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 และ 2 ประกอบกิจการโรงไฟฟาในนคิม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 

BRRGIF
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โรงไฟฟากลุม
น้ําตาลบุรีรัมย

ลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานประเภทโรงไฟฟา และ/หรือ พลังงานทางเลือก
เปนหลัก รวมถึงลงทุนในทรัพยสินอื่นๆ หลักทรัพย และ/หรือตราสารอ่ืนๆ ตามที่
กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตใหลงทุนได

BTSGIF
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบขนสงมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท

ลงทุนในรายไดสุทธิที่จะเกิดขึน้ในการดําเนินงานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กม. แยกเปนสายสุขุมวิท (หมอชิต - 
ออนนุช) สายสีลม (สนามกีฬาแหงชาติ – สะพานตากสิน)

DIF
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล

ลงทุนในสิทธิการรับผลประโยชนจากรายไดทีเ่กิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคม 
5,845 เสา ระบบใยแกวนําแสงหลักและอุปกรณระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวของ และ
ลงทุนในกรรมสิทธิเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา

รูจักกองทนุรวมโครงสรางพืน้ฐานในตลาดหลกัทรพัย*

ท่ีมา: www.sec.or.th

ขอมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน  2561
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EGATIF
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน โรงไฟฟาพระนคร
เหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ลงทุนในรายไดคาความพรอมจายในอนาคตของโรงไฟฟาพระนครเหนือ

JASIF
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน บรอดแบนด
อินเทอรเน็ต จัสมิน

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิเสนใยแกวนําแสงของ บมจ. ทริปเปลที บอรดแบนด

TFF
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย

ลงทุนในทรัพยสินกจิการโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนประโยชนแกประชาชนในวงกวาง
ของประเทศไทยตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ต.ท. กําหนด

ท่ีมา: www.sec.or.th

รูจักกองทนุรวมโครงสรางพืน้ฐานในตลาดหลกัทรพัย*

ขอมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน  2561
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กรณีศึกษา IFF

• กรณีศึกษา BTS & BTSGIF
• กรณีศึกษา EGAT & EGATIF 
• กรณีศึกษา TRUE & DIF (เดิมคือ TRUEIF)
• กรณีศึกษา JAS & JASIF

3

7272 7272

โครงสรางของรายการ

สิทธิทีจ่ะไดรบักระแสเงนิสด

สิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสด
รายไดสุทธิจากการดําเนินงาน

รถไฟฟา 23.5 กม. เปนเวลา 17 ป

62,510 ลานบาท BTSGIF

สิทธิทีจ่ะดําเนนิการ สิทธิทีจ่ะไดรบักระแสเงนิสด

33.3%* ถือหนวยลงทุน

กรณีศึกษา: BTS & BTSGIFกรณีศึกษา: BTS & BTSGIF

ท่ีมา: ขอมูลผูถือหนวยจาก Settrade จากการปดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 28/02/18
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ความแนนอนของรายได Demand payment-based revenue อายุเหลือประมาณ 12 ป (จัดตั้ง เม.ษ. 2556 มี
สิทธิในกระแสรายไดประมาณ 17 ป) 

สภาพการแขงขนัและความผนัผวน
ของธรุกจิทีก่องทนุลงทนุ 

ผูกขาดรถไฟฟาในกรุงเทพ ความผันผวนต่ํา เพราะการใชรถโดยสารของผูบริโภค 
ไมผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจมากนัก

การกระจายการลงทนุของกองทนุ ลงทุนในรถไฟฟาสายหลัก 2 สายแรก

ระดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาหรอืผูใชบรกิาร คูสญัญา: BTS ซ่ึงมีประสบการณดําเนินงานรถไฟฟายาวนาน
ผูใหกระแสรายไดของกองทุน: ผูโดยสาร BTS ซ่ึงมีจํานวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนนิงานทีผ่านมาของกจิการ
โครงสรางพืน้ฐานทีล่งทนุ 

รถไฟฟาทั้งสองสายที่ลงทุน ไดดําเนินงานมาหลายป และมีผลตอบแทนดีขึ้นอยางตอเนื่อง

สัดสวนการลงทนุใน greenfield project ไมมี

แนวโนมในการเตบิโตของธรุกจิและเงนิปนผล แนวโนมในการเติบโตสูงเนื่องจาก จํานวนผูโดยสารที่จะผานสองสายหลักที่อยูในกองทนุ
จะย่ิงสูงขึ้นจากปจจุบนั เมื่อรถไฟฟาสายสีอื่น ๆ สรางแลวเสร็จ

การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสเตบิโตเบือ้งตนของ BTSGIF

7474 7474

โครงสรางของรายการ

สิทธิทีจ่ะไดรบักระแสเงนิสด

สิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสด
รายไดคาความพรอมจาย ซ่ึงมีอายุ
สัญญา 20 ป (กค. 2558 – กค. 

2578)

20,855 ลานบาท
EGATIF

สิทธิทีจ่ะดําเนนิการ สิทธิทีจ่ะไดรบักระแสเงนิสด

25%* ถือหนวยลงทุน

กรณีศึกษา: EGAT & EGATIF กรณีศึกษา: EGAT & EGATIF 

ท่ีมา: ขอมูลผูถือหนวยจาก Settrade จากการปดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 02/03/18
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ความแนนอนของรายได Availability payment-based revenue อายุเหลือประมาณ 17 ป (EGATIF จัดตั้งขึ้น 
ก.ค. 2558 และมีสิทธิในกระแสรายได 20 ป)

สภาพการแขงขนัและความผนัผวนของธรุกจิ
ที่กองทนุลงทนุ 

ไมมีความผันผวนเนื่องจากเมื่อสรางโรงไฟฟาเสร็จ และดําเนินการผลิต ผูรับซ้ือไฟจะรับ
ซ้ือตาม Capacity การผลิต

การกระจายการลงทนุของกองทนุ ลงทุนในโรงไฟฟาพระนครเหนือ 670 เมกะวัตต

ระดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาหรอืผูใชบรกิาร EGAT มี Credit Rating เทียบเทากับรัฐบาลเนื่องจากเปนรัฐวิสาหกิจ และยังเปนผูมี
ประสบการณยาวนานที่สุดในการผลิตไฟฟา

ผลการดําเนนิงานทีผ่านมาของกจิการ
โครงสรางพืน้ฐานทีล่งทนุ 

เริ่มดําเนินการผลิตตั้งแตป 2553

สัดสวนการลงทนุใน greenfield project ไมมี

แนวโนมในการเตบิโตของธรุกจิและเงนิปนผล ไมมี เนื่องจากกระแสเงินสดและเงินปนผล ถูกกําหนดไวเกือบแนนอนตายตัวแลว

การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสเตบิโตเบือ้งตนของ EGATIF

7676 7676

โครงสรางของรายการ (ณ IPO)

ขายและเชากลบั / สิทธิในการรบักระแสรายได 

คาเชารายป

เชากลับการขายกรรมสทิธิ์ในสนิทรพัย
หรือ สิทธิในการรบักระแสรายได
หรือ สิทธิในการเชาระยะยาว + Call Option

DIF

บริษัทในเครอื
ของ TRUE (A)

สิทธิในการรบักระแสรายได
จากบรษิทัในเครอืของ TRUE (B)

28.11%* ถือหนวยลงทุน

บริษัทในเครอื
ของ TRUE 

(B)

บริษัทในเครอื
ของ TRUE (A)

กรณีศึกษา: TRUE & DIF (เดิมคือ TRUEIF)กรณีศึกษา: TRUE & DIF (เดิมคือ TRUEIF)

ท่ีมา: ขอมูลผูถือหนวยจาก Settrade จากการปดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 17/04/18

เงินลงทนุในทรพัยสนิ
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ทรัพยสินท่ีกองทุนฯ ลงทุนมีท้ังท่ีกองทุนฯ มีกรรมสิทธิ์ และยังไมมีกรรมสิทธิ์ โดยสามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
(1) เสาโทรคมนาคม (2) FOC และ (3) ระบบบรอดแบนดตางจังหวัด (UBB) โดยทรัพยสินท่ีสามารถใหเชาแกผูเชารายอ่ืนท่ีนอกจากกลุมทรูไดอีกคือ 

เสาโทรคมนาคม และสาย FOC ตารางดานลางสรุปทรัพยสินท่ีกองทุนเขาลงทุนภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3

7878 7878

ความแนนอนของรายได รายไดในปจจุบนัเกือบทัง้หมดทีจ่ากกลุมทรู โดยทรัพยสินทีก่ําลังจะลงทุนเพ่ิมเติมในเดือน พ.ค. 2561 จะมีการทําสัญญา
เชาระยะยาวถึงป 2576 และถาการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 สําเร็จ ทรูจะตอสัญญาเชาของทรัพยสินเดิมไปจนถึงป 2576 
เชนกัน โดยเฉลี่ย ทรัพยสนิทีม่ใีนกองจะมสีญัญาเชาระยะยาวถงึ 20 ป

สภาพการแขงขนัและความผนัผวน
ของธรุกจิทีก่องทนุลงทนุ 

กองทุนปลอยเชาเสาโทรคมนาคม, สาย FOC + ระบบบรอดแบนดในตางจังหวัด ซ่ึงมีคูแขงที่ทําธุรกิจแบบเดียวกันนอย 
นอกจากนั้นทรยัูงตองใชทรัพยสินเหลานี้ในการดําเนินงานสําหรับ 3 ธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจ Pay 
TV และธุรกิจ Internet Broadband ทรูจึงนาจะตอสัญญาเชากับกองทุนไปเรื่อย ๆ  

การกระจายการลงทนุของกองทนุ หลังจากการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 ประมาณ 70% ของ NAV อยูในธุรกิจสาย FOC และระบบบอรดแบนดในพ้ืนที่
ตางจังหวัด, 30% ของ NAV อยูในธุรกิจเสา

ระดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาหรอื
ผูใชบรกิาร 

TRUE ในฐานะผูเชาหลักมี Credit Rating ดีขึ้นอยางมากเทียบกับตอน IPO ทําใหความเสี่ยงของกองทุนต่ําลงมาก ผูเชา
อีกราย คือ DTAC ก็มี Credit Rating ที่ดีมากเชนกัน

สัดสวนการลงทนุใน Greenfield 
project 

ไมมี

แนวโนมในการเตบิโตของธรุกจิและเงนิปน
ผล

รายไดในอนาคตมีโอกาสเติบโตได จากการที่กองทุนหาผูเชาอื่น
ที่นอกเหนือจากกลุมทรูมาเชา ทรัพยสินที่มี Capacity เหลืออยูเพ่ิมเติม

การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสเตบิโตเบือ้งตนของ DIF
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โครงสรางของรายการ

รายการขายและเชากลบั (Sales and Leaseback)

33.3%* ถือหนวยลงทุน

การขายทรพัยสนิ
(สาย Fiber Optic 980,000 คอร

กิโลเมตร)

55,000 ลานบาท
JASIF

เครือขาย Fiber 
Optic Cable 

JAS JAS
คาเชารายป

เครือขาย Fiber 
Optic Cable 

เชากลับจนถึงป 
2569

กรณีศึกษา: JAS & JASIFกรณีศึกษา: JAS & JASIF

ท่ีมา: ขอมูลผูถือหนวยจาก Settrade จากการปดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 07/03/18
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ความแนนอนของรายได รายไดในปจจุบนัทั้งหมดจากกลุมจัสมิน มีการทําสัญญาระยะยาวถึงป 2569 
ซ่ึงความเปนไปไดในการตอสัญญาขึ้นกับวากลุมจัสมินจะไดใบอนุญาตประกอบกิจการ
หลังจากป 2569 หรือไม

สภาพการแขงขนัและความผนัผวน
ของธรุกจิทีก่องทนุลงทนุ 

กองทุนปลอยเชาสาย FOC มีการแขงขันนอย นอกจากนั้น TTTBB ผูเชากลับตองใช
ทรัพยสินในการดําเนินธุรกจิ Internet Braodband จึงนาจะตอสัญญาเชากับ
กองทุนไปเรื่อย ๆ

การกระจายการลงทนุของกองทนุ 100% of NAV ลงทุนในสาย FOC 

ระดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาหรอืผูใชบรกิาร บริษัทลูกของกลุมจัสมิน TTTBB ในฐานะผูเชาหลัก มีภาระที่ตองจายคาเชา FOC 
กลับมาใหกองทุนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับ EBITDA ของบริษัท TTTBB  
ปจจัยนี้ถูกมองวาเปนความเสียงหลักของ JASIF

สัดสวนการลงทนุใน Greenfield project ณ IPO สัดสวนนี้อยูที่ประมาณ 20% (FOC 180,000 คอร กิโลเมตร) กําหนดสงเสา
ทั้งหมดภายใน 2 ป นับจากทําสัญญา และไดสงมอบเรียบรอยแลว

การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสเตบิโตเบือ้งตนของ JASIF
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ปจจยัความเสีย่งดานอตัราคาเชา เมื่อเทียบกับ DIF อัตราคาเชากลับตอ คอรกิโลเมตร ที่ผูเชาหลักตองจายให JASIF 
คอนขางสูงกวาที่กลุมทรูตองจายให DIF อยางมีนัยสําคัญ จึงมีความเสี่ยงวา เมื่อสัญญา
เชาระยะยาวจบลงในป 2569 ทั้ง DIF/JASIF จะมี FOC ออกใหเชาพรอมๆ กัน ถา JASIF 
ตองปรับคาเชามาใหเทากับ DIF อัตราเงินปนผลที่ผูถือหนวย JASIF จะไดรับจะไดรับ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

แนวโนมในการเตบิโตของธรุกจิและเงนิปนผล โอกาสเติบโตนอยมาก เนื่องจาก TTTBB เชาสาย FOC กลับไปทั้ง 100% แลวทําให
โอกาสในการเติบโตของเงินปนผลจากรายไดเหลือนอย (จะเพ่ิมไดในกรณีที่ TTTBB นํา
สายไปปลอยเชาชวง แลวไดราคามากกวาที่กําหนดในโครงการ TTTBB จะแบงคาเชา
สวนเกินกลับมาใหกองทุน) นอกจากกรณีขางตน การเพ่ิมขึ้นของเงินปนผลของ JASIF 
ตองมาจากการลดคาใชจายของกองทุนเทานั้น  

การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสเตบิโตเบือ้งตนของ JASIF (ตอ)
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ขอมูลเพิ่มเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน ขอมูลเพิ่มเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน 

www.set.or.th/educationwww.set.or.th/financialplanning

เผยแพรความรูดาน
การวางแผนการเงิน
ในทุกชวงสําคัญในชีวิต
คุณ และเปนแหลงสื่อ
การเรียนรูตางๆ ไมวา
จะเปน Info/Motion 
Graphic บทความ 
คลิปความรู ฯลฯ

เผยแพรความรูดาน
การวางแผนลงทุน และ
เปนแหลงสื่อการเรียนรู
ตางๆ ไมวาจะเปนคอร
สอบรม/สัมมนา

ออนไลน Info/Motion 
Graphic บทความ 

ฯลฯ
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ขอมูลเพิ่มเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน (ตอ) ขอมูลเพิ่มเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน (ตอ) 

www.settrade.comwww.set.or.th

www.morningstarthailand.comwww.aimc.or.th

รวบรวมขอมูลภาวะ
ตลาด การซ้ือขาย 
รวมท้ังขาวและ
บทวิเคราะหจาก
โบรกเกอรตางๆ

รวบรวมขอมูล
รายละเอียดของ
หลักทรัพยท้ังหมด
ในตลาด รวมท้ัง

กฏเกณฑ และขอมูล
การซ้ือขาย

รวบรวมขอมูลสถิติ
เก่ียวกับกองทุนรวม

ตางๆ และ
ผลการดําเนินงาน
ของกองทุน

รวบรวมขอมูล
เก่ียวกับกองทุนรวม
ตางๆ คนหากองทุนท่ี

นาสนใจ และ
ปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานของ
กองทุน

8484 8484

คู่มือผูล้งทนุ ฉบบัลงทนุในกองทนุรวม

วิธีการลงทุนใน
กองทุนรวม เพ่ือใหเขาใจ
ขอมูลเบื้องตน เชน 
ประเภทกองทุน ความ

เสี่ยง ผลตอบแทน ขั้นตอน
การซ้ือขาย ภาษี และสิทธิ
ของผูถือหนวยลงทุน

ขอมูลเพิ่มเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน (ตอ) ขอมูลเพิ่มเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน (ตอ) 
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