ข้ อควรพิจารณา
ข้ อมูลบางประการในการนาเสนอนี ้ยังเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นหรื อร่างข้ อมูล และอาจมีการเปลีย่ นแปลงและ/หรื อทาให้ สมบูรณ์ขึ ้นโดยไม่มีการแจ้ งให้ ทราบ การที่ท่านเข้ าร่ วมการนาเสนอครัง้ นี ้ถือว่า
ท่านตกลงยอมรับว่าจะรับผิดชอบแต่ผ้ เู ดียวในการประเมินสถานการณ์ของตลาดและฐานะทางตลาดของกองทุนโดยตัวท่านเอง และท่านจะทาการวิเคราะ ห์และมีความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานในอนาคตของกองทุนโดยตัวท่านเอง ทังนี
้ ้ ได้ มีการยื่นร่างหนังสือชี ้ชวนและคาขออนุมตั ิการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุนให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") เพื่อพิจารณาแล้ ว แต่สานักงาน ก.ล.ต. ยังมิได้ อนุมตั ิร่างหนังสือชี ้ชวนและคาขอดังกล่าว ดังนันข้
้ อมูลซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้อาจมีการปรับปรุ ง
เพิ่มเติมตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนด ท่านไม่ควรใช้ หรื อยึดถือตามข้ อมูลและข้ อความซึ่งปรากฏในการนาเสนอนี ้ในการตัดสินใจด้ านการลงทุน ธุรกิจ หรื อการดาเนินการต่ างๆ การ
ตัดสินใจลงทุนควรอาศัยข้ อมูลจากหนังสือชี ช้ วนฉบับสุดท้ ายซึ่งจะจัดทาโดยบริ ษัท จัดการและกองทุนเท่านัน้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาร่ าง หนัง สือชี ช้ วนได้ ที่เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.
(https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=I&PID=0659&PYR=2559&lang=th)
การที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และการพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความเป็ นธรรม ความเชื่อถือได้ ความเที่ยงตรง
ความสมเหตุสมผล ความครบถ้ วน หรื อความถูกต้ องของข้ อมูลในร่างหนังสือชี ้ชวนของกองทุนและมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่ เสนอขายนัน้
การลงทุนในหน่ วยลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรขอรับและศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนอย่ างระมัดระวัง ตลอดจนทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนขขผลตอบแทน และความ
เสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิขด้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงาน
ในอนาคต
โปรดพิจารณาคาเตือนและข้ อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาเสนอข้ อมูลนี ้ในหน้ า 28 และ 29 ของเอกสารฉบับนี ้
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สรุ ปรายละเอียดการเสนอขาย
ผู้ออกหลักทรัพย์
ประเภทกองทุน
ทุนจดทะเบียนและสินทรัพย์
สุทธิ
รายละเอียดทรัพย์ สินกิจการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุน
ลงทุนครัง้ แรก

กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรื อ Thailand Future Fund (“TFFIF”)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้ านบาท โดยมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิ 1,019 ล้ านบาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561)

สิทธิที่จะได้ รับร้ อยละ 45 ของรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ (1) ที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี (“ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุน
ในรายขด้ ครัง้ แรก”) เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ(2) ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (“RTA”) (“รายขด้ ท่ โี อน”) โดยอาจมีการปรับสัดส่วนการ
แบ่งรายได้ ตามมาตรการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ กทพ.
1.1 ทางพิเศษฉลองรั ช: ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร 2.2 ทางพิเศษบูรพาวิถ:ี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร
เจ้ าของและผู้บริหารทรัพย์ สิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจซึง่ อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม
 การเสนอขายต่อประชาชนทัว
่ ไปเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย และการเสนอขายในต่างประเทศให้ แก่บคุ คลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริ กาโดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศ
การเสนอขาย(3)
สหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยกฎ Regulation S ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวข้ อง
 บริ ษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จ
ู องซื ้อทัว่ ไปด้ วยวิธี Small Lot First ซึง่ เป็ นกระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ให้ โอกาสแก่ผ้ จู องซื ้อทุกรายอย่างเป็ นธรรมตาม
หลักเกณฑ์การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”)
กระทรวงการคลังจะถือหน่วยลงทุนใน TFFIF เป็ นสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (4)
การสนับสนุนจากภาครัฐ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (รวมเรี ยก“บริษัทจัดการ”)
บริษัทจัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ประสานงานการจัดจาหน่ าย  ในประเทศ (ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์): 1) บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด 2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ 3) บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
(มหาชน)
หลักทรัพย์ (Joint Bookrunners)
 ต่างประเทศ (ผู้ซื ้อหลักทรัพย์เบื ้องต้ น): 1) Bank of America Merrill Lynch และ 2) J.P. Morgan Securities
การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินของ  บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด: 53,361 ล้ านบาท
 บริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด: 48,657 ล้ านบาท
ผู้ประเมินราคาอิสระ
(1) รายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จดั เก็บได้ จากเส้ นทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก หักด้ วยจานวนที่เท่ากับภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื อจานวนเงินซึง่ คานวณตามอัตราดังต่อไปนี ้ (ก) ร้ อยละ 10 ในกรณีที่อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับ
อัตราค่าผ่านทางน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ ง ในกรณีที่อตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ใช้ บงั คับจริ งกับอัตราค่าผ่านทางเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นามาใช้ คานวณจานวนเงินตามกรณี (ก) หรื อ (ข) รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
(2) วันโอนสิทธิ หมายถึง วันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามที่กาหนดไว้ ใน RTA
(3) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใด ๆ (รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลนัน)
้ ได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น (รายละเอียดเพิ่มเติมในร่างหนังสือชี ้ชวน)
(4) นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีมลู ค่าการจองซื อ้ รวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท เว้ นแต่คณะรัฐมนตรี จะมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น
3

สรุ ปรายละเอียดการเสนอขาย (ต่ อ)
ผลรวมจานวนเงินทุนเริ่มแรก
และจานวนเงินเบือ้ งต้ นที่คาดว่ า
จะขด้ รับจากการเสนอขายส่ วน
เพิ่มทุน
ประมาณการอัตราการปั นส่ วน
แบ่ งให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน





41,000 – 45,700 ล้ านบาท
ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประมาณร้ อยละ 4.75 – 5.30 โดยแบ่งเป็ นประมาณการอัตรา
เงินปั นผลจากกาไรสุทธิประมาณร้ อยละ 4.02 – 4.49 และประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตัดจาหน่ายประมาณร้ อยละ 0.73 – 0.81(1)

ความเสี่ยงต่า/
มีความซับซ้ อนต่า
1
2
กองทุนรวม กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ ตลาดเงินที่
ลงทุน
ลงทุนใน
เฉพาะใน ต่างประเทศ
ประเทศ
บางส่วน

ช่ องทางในการศึกษา
ร่ างหนังสือชีช้ วน



ความเสี่ยงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง
3
กองทุน
พันธบัตร
รัฐบาล

4
5
6
7
8
กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม
ตราสารหนี ้
ผสม
ตราสารทุน
หมวด
ที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรม ทรัพย์สนิ
ทางเลือก

TFFIF

สามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต.
(https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=I&PID=0659&PYR=2559&lang=th)

(1) คาเตือน: ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวคานวณจากผลรวมจานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเบื ้องต้ น
จานวน 41,000 – 45,700 ล้ านบาท โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุ งแล้ ว รวมทังสมมติ
้
ฐานในการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี และสมมติฐานหลักที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระใช้ ในการจัดทาประมาณการ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในหน้ า 26 และ 27 หรื อ จากร่างหนังสือชี ้ชวน) ซึง่ เป็ น
เพียงการแสดงประมาณการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่อาจรับรองผลได้ ทังนี
้ ้จานวนเงินสุดท้ ายที่จะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจาก
ประมาณการดังกล่าว
4
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5

แผนพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของประเทศขทยและข้ อจากัดของแหล่ งเงินทุนภาครัฐ
โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านคมนาคมที่มีคุณภาพเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ

รัฐบาลจึงขด้ จัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้ าง
พืน้ ฐานด้ านคมนาคมขนส่ งเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศขทย

ข้ อจากัดของแหล่ งที่มาของเงินทุนของภาครัฐ

คุณภาพโครงสร้ างพื้นฐานด้ านคมนาคมขนส่ งของไทยยังอยู่ในระดับต่า
เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ วอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

อันดับความสามารถในการแข่ งขัน
ของประเทศขทย จาก 137 ประเทศ
ความสามารถในการแข่ งขันโดยรวม
32
อันดับด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
43
คุณภาพโครงสร้ างพื ้นฐานโดยรวม
67
คุณภาพถนน
59
คุณภาพระบบราง
72
คุณภาพท่าเรื อ
63
คุณภาพการขนส่งทางอากาศ
39
การจัดอันดับด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานของขทย
เทียบกับ 137 ประเทศ
ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน มาเลเซีย

1

2

4

8

15

ไทย

แผนปฏิบัติการด้ านคมนาคมขนส่ ง
ระยะเร่ งด่ วน พ.ศ. 2561(1)
ประกอบด้ วยโครงการทั้งหมด 44
โครงการ มูลค่ าการลงทุนรวม 2,021
พันล้ านบาท โดยเป็ นงบประมาณ
สาหรั บการก่ อสร้ างทางทีม่ ีการ
จัดเก็บค่ าผ่ านทางจานวน 234
พันล้ านบาท

งบประมาณ
ภาครัฐ

มี จำกัดและต้องจัดสรรระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยและ
โครงกำรด้ำนสังคมต่ำงๆ ในปั จจุบนั

รายขด้
รัฐวิสาหกิจ

กระแสเงิ นสดรำยปี ของรัฐวิ สำหกิ จไม่เพียงพอ
กับควำมต้องกำรลงทุนทีเ่ พิ่ มขึ้น

การกู้ยมื
ภาครัฐ

นโยบำยกำรคลังเพือ่ รักษำระดับสัดส่วนหนี ้
สำธำรณะให้ไม่เกิ นร้อยละ 60 ของผลิ ตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP)

จีน อินโดนีเซีย

การให้ เอกชน
ร่ วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
(PPP)

22
อันดับที่ 43 46

กิ จกำรหรื อทรัพย์สินบำงประเภทอำจไม่
เหมำะสมกับกำรให้เอกชนเข้ำร่ วมลงทุน

52

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum
หมายเหตุ: (1) อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/2561/ActionPlan2561/25610109-ActionPlan2561-2.pdf)

6

Thailand Future Fund (“TFFIF”) เป็ นแหล่ งเงินทุนทางเลือกใหม่ ของภาครัฐ
TFFIF ได้ รับอนุมัตจิ ากสานักงาน กลต. ให้ จัดตั้งและจัดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามมติคณะรั ฐมนตรี
P กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ ของรัฐบาลขทยในการระดมทุนจากประชาชน เพื่อใช้ ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
P กระทรวงการคลังจะถือหน่ วยลงทุนใน TFFIF เป็ นสัดส่ วนขม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (1)

P ทางเลือกในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของภาครัฐ เพื่อลดภาระการพึง่ พางบประมาณของภาครัฐ และลดภาระหนี ้สาธารณะของประเทศ
P


คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ศึกษาความเป็ นขปขด้ ของโครงการของกรมทางหลวง 2 โครงการที่จะนาเข้ าสู่ TFFIF ในอนาคต(2)
นโยบายการลงทุน



โครงการที่พัฒนาเสร็จ
แล้ ว
เพิ่มความสามารถ
ทางการแข่ งขันของ
ประเทศผ่ าน
การพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน



ประโยชน์ ทางภาษีของ
บุคคลธรรมดา


โครงการใหม่



ลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานของภาครัฐเพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ม่ นั คงให้ กับผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(3)
 กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมไปถึงการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ทาง
พิเศษ หรื อทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน และกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่นๆ
ภาษีเงินปั นผล: ยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินปั นผลเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนตังกองทุ
้
น ทังนี
้ ้สานักงาน ก.ล.ต.
ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2559 ดัง นัน้ นับ จากวัน ที่ข องเอกสารฉบับ นี ้ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุนที่ เ ป็ น
บุค คลธรรมดาจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุค คล
ธรรมดาสาหรับเงินปั นผลเป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี
ภาษีกาขรส่ วนต่ างราคา: ได้ รับการยกเว้ น
คาเตื อ น: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อ มูลเกี่ ยวกับสิทธิ ป ระโยชน์ ทางภาษี ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: (1) นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมีมลู ค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท เว้ นแต่คณะรัฐมนตรี จะมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น
(2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9932031032.pdf)
7
(3) กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานมีความหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
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8

บทบาทของการทางพิเศษแห่ งประเทศขทยในการให้ บริการทางพิเศษและแก้ ขขปั ญหาการจราจร
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.)
1

กรุงเทพฯ เป็ นเมืองที่รถติดที่สุดในทวีปเอเชีย

เป็ นรั ฐวิสาหกิจซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และมีผ้ บู ริหารที่มีประสบการณ์ ในการให้ บริการทางพิเศษ

(1)

• รถยนต์ในกรุงเทพฯ เคลือ่ นที่ด้วยความเร็ วเฉลีย่ ต่ากว่า 20 กม./ชม.(2)

2

ปริมาณยานพาหนะส่ วนบุคคลเพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
• อัตราการเติบโตในกรุงเทพฯ เฉลีย่ ร้ อยละ 6.1 ต่อปี จากปี 2554 ถึง 2560(3)

3

การขยายถนนหรือสร้ างทางพิเศษเพิ่มเติมสามารถ
ทาขด้ ยาก
• การขยายถนนหรื อสร้ างทางพิเศษใหม่ต้องดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐ
เท่านัน้
• มีข้อจากัดด้ านงบประมาณในการก่อสร้ างและลักษณะทางกายภาพของ
เมือง

4

ความต้ องการในการเดินทางคาดว่ าจะเพิ่มขึน้ ด้ วยปั จจัย
ต่ างๆ

• แนวโน้ มการมีที่อยูอ่ าศัยในแถบชานเมืองเพิ่มสูงขึ ้น อีกทังมี
้ การจ้ างงานใน
พื ้นที่ที่ทาการศึกษาที่เพิ่มขึ ้นด้ วยอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้ อยละ 5.9 ต่อปี
จากปี 2554 ถึง 2560(4)
• การขยายตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
• การพัฒนาของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ความเชี่ยวชาญในการดาเนินการของ กทพ.
 ก่ อตั ้ง ขึ น้ ในปี 2515 ปั จจุ บั น ให้ บริ ก ารทางพิ เ ศษ 8 สายทาง มี ร ะยะทางรวม
224.6 กม. และทางเชื่อมต่ อ 3 ทางเชื่อมในกรุ งเทพฯ
 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการทางพิเศษ
 มีความเข้ าใจและความชานาญในการพัฒนาและบารุ งรักษาทางพิเศษ
 อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ กทพ. ซึ่งประกอบไปด้ วยตัวแทนจากกระทรวง
และหน่ วยงานรัฐต่ างๆ
•

ดาเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้ างทางพิเศษโดยใช้ เทคโนโลยีท่ ที ันสมัย

•

ขยายทางพิเศษไปยังบริ เวณที่มีความต้ องการใช้ บริ การสูง เพื่อแก้ ปัญหาการจราจร
ติดขัด

•

ดาเนินโครงการบารุงรักษาทางพิเศษของ กทพ. ที่สาคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
คุณภาพของทางพิเศษ

•

พัฒนาระบบจัดเก็บค่ าผ่ านทาง เพื่อลดปั ญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มจานวน
ผู้ใช้ บริการ

ที่มา: กทพ.
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลจาก INRIX Global Traffic Scorecard (http://inrix.com/resources/inrix-2017-global-traffic-scorecard/)
(2) ข้ อมูลจากกรุงเทพมหานคร (https://www.unescap.org/sites/default/files/Country%20Report_Thailand-1_SUTI.pdf)
(3) ข้ อมูลจากบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
(4) ข้ อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยพื ้นที่ที่ทาการศึกษาประกอบด้ วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

9

โครงข่ ายทางพิเศษของ กทพ. ครอบคลุมทั่วพืน้ ที่สาคัญส่ วนใหญ่ ของกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
1

2

ที่มา: กทพ.
หมายเหตุ: ข้ อมูลปริ มาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันเป็ นข้ อมูลของปี งบประมาณ 2560

10

ทางพิเศษฉลองรัช

1

ทางพิเศษเชื่อมต่ อย่ านที่อยู่อาศัยทางตอนเหนือของกรุ งเทพฯ กับย่ านศูนย์ กลางธุรกิจของกรุ งเทพฯ

P




ศูนย์ การค้ าเดอะคริสตัล
โฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา

P





โรงพยาบาลเอส
(โรงพยาบาลเฉพาะทางด้ านกระดูก
สันหลังและระบบประสาท)



ศูนย์ การค้ าคริสตัล ดีขซน์ เซ็นเตอร์

โรงเรี ยนนานาชาติเคขอเอส
โรงเรี ยนนานาชาติกีรพัฒน์

P


ทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร

เชื่อมต่ อเขตที่อยู่อาศัยย่ านรามอินทราและทาวน์ อินทาวน์ เข้ ากับทางด่วนไปสู่ย่าน
ธุรกิจใจกลางกรุ งเทพฯ

ทางเลือกให้ ผ้ ใู ช้ ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนถนนประดิษฐ์ มนูธรรม

จัดเก็บค่ าผ่ านทางในระบบเปิ ด ซึง่ ผู้ใช้ ทางชาระค่าผ่านทางที่ดา่ นทางเข้ าในอัตราคงที่ตาม
ประเภทรถ โดยขม่ คานึงถึงระยะทางที่เดินทาง

ปริ มาณการจราจรโดยเฉลีย่ 229,833 คันต่ อวัน(1)
ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร 350,000 คันต่ อวัน(2)

บรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร
และทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์

หมายเหตุ: (1) ข้ อมูล 9 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2561 จาก กทพ.
(2) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ) ซึ่งคานวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั
รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทัง้ วัน เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ตามทฤษฎีซงึ่ อ้ างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจร
บนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับ
หรื อมากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยู่กับปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการจัดการ
11
จราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ

ทางพิเศษบูรพาวิถี

2

หนึ่งในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางทีม่ ีระยะทางยาวทีส่ ุดในประเทศไทย


เซ็นทรั ล บางนา



มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ









P

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

แนวสายทางเริ่มที่ปลายทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร

ศูนย์ นิทรรศการและการ
ประชุมขบเทค



ศูนย์ การค้ า เมกะบางนา / อิเกีย



นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ระยะทางทังหมด
้
55.0 กิโลเมตร เชื่อมต่ อพืน้ ที่ชานเมืองด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุ งเทพฯ กับจังหวัดชลบุรีซงึ่ เป็ นศูนย์ กลางด้ านอุตสาหกรรมและท่ าเรือนา้ ลึกที่ใหญ่ ท่ สี ุดใน
ประเทศขทย อีกทังยั
้ งรองรับการจราจรจากเขตที่อยู่อาศัยแถบบางนา เข้ าสู่ใจกลางกรุ งเทพฯ และให้ บริการรถยนต์ เดินทางขปทางาน ท่ องเที่ยวและขนส่ งระหว่ างจังหวัด

P หนึ่งในสองเส้ นทางที่มีการจัดเก็บค่ าผ่ านทางที่เชื่อมต่ อสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิกับย่ านศูนย์ กลางธุรกิจของกรุ งเทพฯ ซึง่ จะได้ รับประโยชน์จากการขยายตัวของสนามบิน
นานาชาติสวุ รรณภูมิในอนาคต

P จัดเก็บค่ าผ่ านทางในระบบปิ ด ซึ่งผู้ใช้ ทางจะต้ องชาระค่ าผ่ านทางตามระยะทางที่เดินทางและตามประเภทรถ
- เดินทางขม่ เกิน 20 กิโลเมตร: ค่าผ่านทางอัตราคงที่ตามประเภทรถ
- เดินทางเกิน 20 กิโลเมตร: ค่าผ่านทางตามระยะทางที่เดินทางและประเภทรถ

P ปริมาณการจราจรโดยเฉลีย่ 156,724 คันต่ อวัน(1) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร 360,000 คันต่ อวัน(2)
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูล 9 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2561 จาก กทพ.
(2) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์ ) ซึ่งคานวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั
รวมถึงปริ มาณการจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทัง้ วัน เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจร
ตามทฤษฎีซงึ่ อ้ างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจร
บนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอัตราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่ งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับ
หรื อมากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยู่กับปั จจัยอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการจัดการ
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จราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ

หัวข้ อการนาเสนอ

1

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย

3

2

ความเป็ นมาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

5

3

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและลักษณะอุตสาหกรรม

8

4

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และโครงสร้ างของกองทุน

13

5

จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17

6

ข้ อมูลทางการเงิน

22

7

ภาคผนวก

25

13

โครงสร้ างและการกากับดูแลของ TFFIF ภายหลังจากการเสนอขายต่ อประชาชนทั่วขปเป็ นครัง้ แรก
ผู้ดูแลผลประโยชน์

กระทรวงการคลัง
ร้ อยละ ≥ 10(1)

สัญญาแต่ งตัง้
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์





นักลงทุนทั่วขป
ร้ อยละ ≤ 90

กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการ
ชาระค่าใช้ จ่ายของกองทุน
ดูแลทรัพย์สนิ ของกองทุน
ส่ วนแบ่ งรายขด้ ค่าผ่ านทาง
รวมสุทธิเป็ นระยะเวลา 30 ปี

บริษัทจัดการ
ดูแลการบริ หารจัดการโดยทัว่ ไป
ตรวจสอบการดาเนินการของกทพ. ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับทางพิเศษฉลองรัชและ
บูรพาวิถี
พิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม






คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน





สัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายขด้ (Revenue Transfer
Agreement: RTA)

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนใน
รายขด้ ครัง้ แรก
 ทางพิเศษฉลองรั ช
 ทางพิเศษบูรพาวิถี
เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน และ
ผู้บริหารจัดการ

ประกอบด้ วย
1) ผู้แทนจากบริ ษัทจัดการ
2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับการแต่งตังจากกระทรวงการคลั
้
ง หรื อ สคร.
ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกและการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีศกั ยภาพ
ตลอดจนบริ หารจัดการสินทรัพย์ของกองทุน

หมายเหตุ: (1) กระทรวงการคลังได้ รับอนุมตั ิให้ ถือหน่วยลงทุนและจองซื ้อหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุน (ถ้ ามี) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีมลู ค่าการจองซื ้อรวมทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท เว้ นแต่คณะรัฐมนตรี จะมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังจองซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนที่สงู ขึ ้น

14

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายขด้ (RTA)
หัวข้ อ

รายละเอียด

รายขด้ ท่ โี อน

รายได้ ที่โอนคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของรายขด้ ค่าผ่ านทางรวมสุทธิ
(รายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ = ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
– จานวนที่มากกว่าระหว่าง (ก) ร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ จริ งกับ
อัตราค่าผ่านทางตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ใน RTA)

ระยะเวลาการให้ สิทธิ

30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ(1)

มาตรการในการสร้ างแรงจูงใจ

หากรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ สาหรับงวดปี บัญชีใดสูงกว่าประมาณการรายได้ คา่ ผ่านทางรวมสุทธิ (2) สาหรับงวดปี บัญชีที่เกี่ยวข้ องนัน้ กทพ. จะขด้ รับ
ส่ วนแบ่ งรายขด้ ในส่ วนที่สูงกว่ าประมาณการในสัดส่ วนที่เพิ่มขึน้

หน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ
ของ กทพ.






จัดเก็บและนาส่ งรายขด้ ท่ โี อนให้ แก่ กองทุน เป็ นรายวัน เริ่ มตังแต่
้ วนั ทาการที่ 2 ถัดจากวันโอนสิทธิ(1)
นาส่ งรายงานประจาวันและรายงานประจาเดือน(3) ให้ แก่ กองทุน เพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุง (หากมี)
ดาเนินงานและบารุ งรักษาทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายขด้ ครัง้ แรกตามมาตรฐานของ กทพ. ที่เกี่ยวข้ องด้ วยค่าใช้ จ่ายของ กทพ.เอง

การขม่ ดาเนินการเกี่ยวกับทางที่มี
ลักษณะแข่ งขัน

กทพ. จะขม่ ดาเนินการก่ อสร้ างทางพิเศษอื่นซึง่ มีลกั ษณะการใช้ งานและทิศทางคมนาคมในทิศทางเดียวกันกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้
ครัง้ แรก เว้ นแต่เป็ นไปตามการดาเนินการตามนโยบายหรื อคาสัง่ ของรัฐบาล

การขม่ ให้ สัมปทานหรือใช้ สิทธิอ่ ืนใด




เหตุผิดสัญญา







กทพ. จะขม่ ให้ สัมปทานหรือสิทธิอ่ ืนใด เกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
กทพ. จะขม่ กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นการกระทบในทางลบต่ อสิทธิของกองทุนตาม RTA เว้ นแต่การดาเนินการดังกล่าวจะได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุน

กทพ. ผิดนัดไม่นาส่งรายได้ ที่โอนให้ แก่ TFFIF หรื อชาระไม่ครบภายใน 3 วันทาการนับจากวันครบกาหนดชาระ เว้ นแต่กรณีที่ระบบชาระเงินเกิด
เหตุขดั ข้ องซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ กทพ. ขัดข้ อง
กทพ. ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ กทพ. ได้ รับหนังสือ
แจ้ ง เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั ตามความหมายที่กฎหมายกาหนด
กทพ. หยุดหรื อระงับการบริ หารจัดการและการให้ บริ การสายทาง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็ นระยะเวลานานกว่า 3 วัน

หมายเหตุ: (1) วันโอนสิทธิ หมายถึง วันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามที่กาหนดไว้ ใน RTA
(2) ประมาณการรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิ อ้างอิงจากประมาณการปริ มาณการจราจรและรายได้ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจร ซึง่ ได้ เปิ ดเผยอยูใ่ นร่างหนังสือชี ้ชวน (โดยมีสมมติฐานว่าอัตราค่าผ่านทางจะถูกปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามวิธีที่ระบุใน RTA )
(3) รายงานประจาวัน จัดทาเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช และรายงานประจาเดือน จัดทาสาหรับทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี

15

กระบวนการการปรับอัตราค่ าผ่ านทางที่กาหนดขว้ ใน RTA
ขัน้ ตอนการปรับอัตราค่ าผ่ านทาง
คณะอนุกรรมการของกทพ.
 คานวณอัตราค่าผ่านทางใหม่จาก
อัตราที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั
 เสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ตอ
่
คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ กทพ.
 อนุมต
ั ิอตั ราค่าผ่านทางใหม่
 เสนออัตราค่าผ่านทางใหม่ไปยัง
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
 ประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่
(ถ้ ามี) ในราชกิจจานุเบกษา(1)
 กระทรวงคมนาคมอาจพิจารณาไม่ประกาศ
อัตราค่าผ่านทางใหม่ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของ กทพ.(1)

วันที่ 1 มีนาคม (ทุก 5 ปี )

ประมาณวันที่ 1 กันยายนของปี ที่มี
การพิจารณาปรั บอัตราค่ าผ่ านทาง

(วันเริ่มพิจารณาปรั บอัตราค่ าผ่ านทางครั้ งแรกคือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยการพิจารณาปรั บอัตราค่ า
ผ่ านทางครั้ งล่ าสุดของทางพิเศษฉลองรั ชและทางพิเศษบูรพาวิถี เริ่ มต้ นเมื่อเดือนมีนาคม 2561)

การคานวณการปรับอัตราค่ าผ่ านทาง

หน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญของ กทพ.



พิจารณาจากดัชนี ราคาผู้บริ โภค (CPI) สาหรั บกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สาหรับเดือนมีนาคมของปี ที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่ าผ่ านทางเทียบกับปี ที่มีการ
ปรับอัตราค่ าผ่ านทางครัง้ สุดท้ าย ทัง้ นี ้ เป็ นดัชนีย้อนหลังขม่ เกินปี 2561





การคานวณปรับอัตราค่ าผ่ านทางจะปรับเป็ นจานวนเต็มช่ วงละ 5.0 บาท







หากจานวนค่าผ่านทางที่จะเพิ่มขึ ้น ≥ 2.5 บาท อัตราค่าผ่านทางจะปรับขึ ้นเป็ น
จานวนเต็ม 5.0 บาท

อัตราค่ าผ่ านทาง
ใหม่ มีผลบังคับใช้

เมื่อคานวณอัตราค่าผ่านทางใหม่ด้วยสูตรการคานวณตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน RTA แล้ ว
กทพ. จะปฏิบตั ิตามขันตอนภายในและกระบวนการตามที
้
่ระบุไว้ ในกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
กับ กทพ. เพื่อเสนอการปรับอัตราค่าผ่านทางไปยังกระทรวงคมนาคม
นอกเหนือจากการปรับอัตราค่ าผ่ านทางตามที่กาหนดขว้ ใน RTA กทพ. จะต้ องขอ
ความยิน ยอมจาก TFFIF ล่ว งหน้ า อย่างน้ อ ย 15 วันท าการ ก่ อนการปรั บ หรื อ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าผ่านทาง กาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทาง หรื อการยกเว้ นการจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง(2)

หากจานวนค่าผ่านทางที่จะเพิ่มขึ ้น < 2.5 บาท จานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิ ้ง

หมายเหตุ: (1) หากไม่มีการประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ในราชกิจจานุเบกษา อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ต่อไป
(2) เว้ นแต่การให้ สว่ นลดอัตราค่าผ่านทางสาหรับด่านเก็บค่าผ่านทางที่คณะกรรมการ กทพ. ได้ เคยมีมติอนุมตั ิไว้ แล้ วก่อนเข้ าทาสัญญา RTA หรื อการยกเว้ นหรื อกาหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางตามนโยบายของรัฐบาลซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. มีมติเห็นชอบ
และกระทรวงคมนาคมได้ มีประกาศกาหนดแล้ ว
16

หัวข้ อการนาเสนอ

1

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย

3

2

ความเป็ นมาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

5

3

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและลักษณะอุตสาหกรรม

8

4

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และโครงสร้ างของกองทุน

13

5

จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17

6

ข้ อมูลทางการเงิน

22

7

ภาคผนวก

25

17

ทางพิเศษมีกระแสเงินสดที่ม่ นั คงและมีอัตราการเติบโตอย่ างต่ อเนื่องในอดีต
กระแสเงินสดที่ม่ ันคงของทางพิเศษ
ค่ าผ่ านทางทัง้ หมดของสายทาง (1)

ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่ อวัน

(ล้ านบาท)

(พันคันต่ อวัน)

4,650

4,787

4,999

2,051

1,979

2,081

2,599

2,808

2,918

2558

2559
ปี งบประมาณ

2560

3,691

3,844

1,533

1,585

2,158

2,260

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

337

353

369

140

140

148

147

157

197

213

222

219

230

2558

2559
ปี งบประมาณ



TFFIF จะได้ รับส่ วนแบ่ งรายขด้ ค่าผ่ านทางรวมสุทธิร้อยละ 45(2)



ทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีเปิ ดให้ บริ การมาเป็ นระยะเวลากว่า 21 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ



ค่าผ่านทางเก็บเป็ นเงินสดแทบทัง้ หมด



TFFIF ขม่ ต้องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานหรือเงินลงทุนใดๆ ในการซ่ อมแซมและบารุ งรักษาทางพิเศษ(3)

2560

366

387

1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(1) ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
(รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ของทางพิเศษที่กองเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ องถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางบัญชี ในอดีตของกทพ.ที่เกี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยอัตรา
ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ ณ ปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 7
(2) รายได้ ที่โอนจะคิดเป็ นร้ อยละ 45.0 ของรายได้ ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จดั เก็บได้ จากสายทางในปั จจุบนั ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ โดยอาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ ดงั กล่าวเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจสาหรับ
กทพ. ในกรณีที่สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายรายได้ ที่กาหนดไว้ สาหรับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก
(3) ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการกองทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดทาประกันภัยบางรายการ
18

TFFIF มีโอกาสในการเติบโตจากหลากหลายปั จจัย
การเติบโตอย่ างต่ อเนื่องของปริมาณการจราจร

1
(พันคันต่ อวัน)

นโยบายลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐในอนาคต
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ ศกึ ษาการนาทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 เข้ า
ระดมทุนผ่าน TFFIF แล้ ว(2)
TFFIF สามารถใช้ เงินกู้ในการซื ้อทรัพย์สนิ ในอนาคตเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน




ทางพิเศษฉลองรัช
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร=
350,000 คันต่อวัน

2558
2560
ปี งบประมาณ

157

147

1 ต.ค. 60 30 มิ.ย. 61

148

230

1 ต.ค. 59 30 มิ.ย. 60

140

219

222

197



2558
2560
ปี งบประมาณ

1 ต.ค. 59 - 1 ต.ค. 60 - 30
30 มิ.ย. 60
มิ.ย. 61

ทางพิเศษบูรพาวิถี
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร=
360,000 คันต่อวัน

ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอาจเพิ่มขึ ้นตามการเปลีย่ นแปลงของ
พฤติกรรมของผู้ใช้ ทาง(1)
 ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรเป็ นตัวเลขทางทฤษฎี ปริ มาณการจราจรจริ ง
อาจสูงกว่าความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรได้
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช และ/หรื อ ทาง
พิเศษบูรพาวิถี
 แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล
 การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในบริ เวณไม่ไกลจากทางพิเศษบูรพาวิถี
 การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติสว
ุ รรณภูมิ ซึง่ บริ ษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) มีแผนการลงทุนเพื่อสร้ างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อรองรับปริ มาณ
ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว


โอกาสการเข้ าลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม

2

ทางหลวงพิเศษ

ระยะทาง (กม.)

จุดเริ่มต้ น

ปลายทาง

วันเริ่มให้ บริการ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(มอเตอร์ เวย์)

125.9

กรุ งเทพ
มหานคร

ชลบุรี และพัทยา

2541

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
(วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก)

64.0

บางพลี

บางปะอิน

2542

3

ประโยชน์ จากการขยายระบบทางด่ วนและทางเชื่อมต่ อ
ทางพิเศษที่จะช่ วยเพิ่มปริมาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรั ชและ / หรื อ
ทางพิเศษบูรพาวิถีโดยตรง
ระบบทางด่วนขันที
้ ่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานครด้ านตะวันออก และส่วนต่อขยายทดแทน ตอน N1
ทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี

การเปิ ดให้ บริการ

การขยายระบบทางพิเศษและทางเชื่อมต่ ออื่นๆ

การเปิ ดให้ บริการ

ทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานครด้ าน
ตะวันตก
โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมขุ และทางพิเศษศรี รัช –
วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) – ท่าเรื อกรุ งเทพ
โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ภายในปี 2566
ภายในปี 2569
ภายในปี 2565
ภายในปี 2569
อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้
อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
(1) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรอ้ างอิงมาจากรายงานประเมินปริ มาณจราจรของผู้ประเมินปริ มาณการจราจร (โชติจินดา คอนซัลแตนท์) ซึง่ คานวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปั จจุบนั รวมถึงปริ มาณ
การจราจรและสัดส่วนการขึ ้นการลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สัดส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริ มาณการจราจรทังวั
้ น เป็ นต้ น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีซงึ่ อ้ างอิงตาม
มาตรฐานคู่มือความจุงานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ที่กาหนดปริ มาณการจราจรที่สามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชัว่ โมงไว้ ที่ 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชัว่ โมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริ มาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการ
รองรับปริ มาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทังหมด
้
มีอตั ราส่วนปริ มาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้ าหรื อขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับหรื อมากกว่า 1.0 ทังนี
้ ้ ในการคานวณความสามารถ
ในการรองรับปริ มาณการจราจรที่ได้ กล่าวมาเป็ นความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามสภาพการใช้ งานและสภาพโครงสร้ างของทางพิเศษในปั จ จุบนั และยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ เช่น รูปแบบการจัดการจราจรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษด้ วย ดังนัน้ จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้ ทางพิเศษ
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(2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9932031032.pdf)

ลักษณะการลงทุนที่สร้ างมูลค่ าในระยะยาวต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
สร้ างรายขด้ ระยะยาวที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ


มาตรการสร้ างแรงจูงใจให้ ประโยชน์ แก่ ทงั ้ สองฝ่ าย

RTA มีระยะเวลา 30 ปี ซึง่ ยาวกว่าระยะเวลาของสัญญาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
อื่นในประเทศไทยที่มีโครงสร้ างการลงทุนเป็ นลักษณะการลงทุนในสัญญาแบ่งรายได้
ระยะเวลาของสัญญาเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินของกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานในประเทศขทย ที่มีโครงสร้ างการลงทุนเป็ นลักษณะการลงทุน
ในสัญญาแบ่ งรายขด้ ณ วันที่มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนต่ อประชาชนทั่วขปเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ชื่อย่อกองทุน
ระยะเวลา(1)



30 ปี

15 ปี (2)

16 ปี

20 ปี

9(3) ปี



มีมาตรการสร้ างแรงจูงใจ โดย กทพ. จะขด้ รับส่ วนแบ่ งรายขด้ ในส่ วนที่สูงกว่ าประมาณ
การ ในสัดส่ วนที่เพิ่มขึน้ ทาให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ กทพ.และ กองทุนจะมีผลประโยชน์
ที่เป็ นขปในทิศทางเดียวกันและการเพิ่มขึน้ ของรายขด้ ค่าผ่ านทางนัน้ จะเป็ น
ประโยชน์ แก่ ทงั ้ สองฝ่ าย

ร้ อยละของรายขด้ ของ
โครงการฯ สุทธิท่ เี ก็บขด้ จริง
เทียบกับประมาณการ

รายขด้ ปรับตามอัตราเงินเฟ้อตามข้ อตกลงที่กาหนดใน RTA
4.9%

การเติบโตของดัชนี
2.7%

2.9%

3.5%

CPI ของกรุงเทพมหานครในอดีต(4)
2.8%

1.8%

>120%

0.5%

0.8%

(0.3%)
(0.7%)
(0.3%)
มี.ค. 51 มี.ค. 52 มี.ค. 53 มี.ค. 54 มี.ค. 55 มี.ค. 56 มี.ค. 57 มี.ค. 58 มี.ค. 59 มี.ค. 60 มี.ค. 61


RTA กาหนดสูตรการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี ตามดัชนี CPI ซึง่ ทาให้
TFFIF เป็ นการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ
– การปรับอัตราค่าผ่านทางจะปรับเป็ นจานวนเต็มช่วงละ 5.0 บาท หากอัตราค่าผ่าน
ทางที่คานวณได้ ตาม CPI เพิ่มขึ ้นเกินกว่าหรื อเท่ากับ 2.5 บาท
– การปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ ล่าสุดเกิดขึ ้นเมื่อเดือนกันยายน 2561 และจะมีการ
พิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้ ต่อไปในปี 2566
– ทังนี
้ ้ การปรับอัตราค่าผ่านทางขึ ้นนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ของ
กระทรวงคมนาคมในราชกิจจานุเบกษา(5) ซึง่ เป็ นปั จจัยที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
กทพ.

หมายเหตุ: (1) ระยะเวลาของสัญญาของ BTSGIF, BRRGIF, EGATIF และ ABPIF เป็ นข้ อมูลจากหนังสือชี ้ชวนบนเว็บไซต์ของสานักงานก.ล.ต.
(2) ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของสัญญาโอนสิทธิในรายได้ สทุ ธิของบริ ษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และบริ ษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด
(3) ระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ าจากบริ ษัท อมตะ บี. กริ ม เพาเวอร์ 2 จากัด

115%

การปรั บปรุ งส่ วนแบ่ งรายขด้ ท่ โี อนตามรายขด้
ของโครงการฯ สุทธิท่ ีเก็บขด้ จริง

ประมาณการรายได้ ของโครงการฯ สุทธิ ตามที่ระบุ
ไว้ ใน RTA ณ วันโอนสิทธิ(6) อ้ างอิงจากข้ อมูลใน
รายงานการประเมินปริมาณการจราจรซึง่ จัดทา
โดยผู้ประเมินปริ มาณการจราจร ณ วันที่ 23
สิงหาคม 2561 (โดยมีสมมติฐานว่าอัตราค่าผ่าน
ทางจะถูกปรับขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามวิธีที่ระบุใน RTA)

110%

105%

100%

45%

TFFIF

55%

กทพ.

40%

TFFIF

60%

กทพ.

35%

TFFIF

65%

กทพ.

30%

TFFIF

70%

กทพ.

20%

TFFIF

80%

กทพ.

45% TFFIF
55%

กทพ.

0%

(4) ข้ อมูลจากสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(5) หากไม่มีการประกาศอัตราค่าผ่านทางใหม่ในราชกิจจานุเบกษา อัตราค่าผ่านทางเดิมจะยังมีผลบังคับใช้ ต่อไป
(6) วันโอนสิทธิ หมายถึง วันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ ที่โอน ตามที่กาหนดไว้ ใน RTA
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ข้ อควรพิจารณาและความเสี่ยงที่สาคัญ
2
1

การพึ่งพากทพ. ในการปฏิบัตงิ านและการนาส่ งรายขด้ ท่ ีโอน
TFFIF ขด้ รับส่ วนแบ่ งรายขด้ ค่าผ่ านทางรวมสุทธิ
ที่จัดเก็บขด้ จริง

 กทพ. เป็ นผู้ดำเนินงำนบริ หำร จัดกำร เกี่ยวกับทำงพิเศษฉลองรัชและ
บูรพำวิถีทงหมด
ั้
ตังแต่
้

 รำยได้ ในอนำคตที่กองทุนจะได้ รับนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่ำงๆ ที่อยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของ กทพ. ซึง่ อำจรวมไปถึง







– ปริ มำณกำรจรำจรของทำงพิเศษ

– ควำมสำมำรถในกำรปรับอัตรำค่ำผ่ำนทำงและกำรยกเว้ นกำร
จัดเก็บค่ำผ่ำนทำง
 กำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมกำรเดินทำงและกำรพัฒนำระบบขนส่ง
มวลชนอื่นๆ โดยเฉพำะที่มีเส้ นทำงใกล้ เคียงกันและอำจจะทดแทน
กำรใช้ ทำงพิเศษฉลองรัชและทำงพิเศษบูรพำวิถีได้
 กำรประกันภัยที่กองทุนจัดทำอำจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ อำจจะกระทบต่อกระแสเงินสดที่
สำมำรถจ่ำยให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และอำจมีผลกระทบต่อรำคำ
ของหน่วยลงทุนได้

คาเตือน: ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้ อมูลปั จจัยความเสีย่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องจากร่างหนังสือชี ้ชวน

3

จัดเก็บค่ำผ่ำนทำงและนำส่งรำยได้ ที่โอน
ซ่อมบำรุง
ดำเนินแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเสนอปรับอัตรำค่ำผ่ำนทำง
กำรจัดทำรำยงำนต่ำงๆ

ลักษณะของการลงทุนในสัญญาแบ่ งรายขด้
 แหล่งรำยได้ หลักในปั จจุบนั ของกองทุนมีเพียงสิทธิในรำยได้ ที่โอนเป็ น
ระยะเวลำ 30 ปี หำกกองทุนไม่สำมำรถได้ มำเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ หรื อ
กระแสรำยได้ อื่นในอนำคต มูลค่ำทรัพย์สนิ กิจกำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่
กองทุนลงทุนจะลดลงตำมอำยุสทิ ธิในรำยได้ ที่โอนที่เหลืออยู่ โดยมูล
ค่ำที่ลดลงในแต่ละปี อำจเป็ นจำนวนที่ไม่เท่ำกัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั กำรประเมิน
ค่ำทรัพย์สนิ ดังกล่ำว และเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำ RTA มูลค่ำ
หน่วยลงทุนอำจลดลงจนถึงศูนย์บำทได้

21

หัวข้ อการนาเสนอ

1

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย

3

2

ความเป็ นมาของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

5

3

ทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกและลักษณะอุตสาหกรรม

8

4

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ และโครงสร้ างของกองทุน

13

5

จุดเด่นของการลงทุนและความเสี่ยงที่สาคัญ

17
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22

ผลการดาเนินงานในอดีตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายขด้ ครัง้ แรก
ทางพิเศษฉลองรั ช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

ค่ าผ่ านทางทัง้ หมดของสายทาง (1)

ค่ าผ่ านทางทัง้ หมดของสายทาง (1)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)


อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี ของค่ าผ่ านทาง
ระหว่ างปี 2558 - 2560: ร้ อยละ 6.0 ต่ อปี

อัตราการเติบโตของค่ าผ่ านทาง:
ร้ อยละ 4.7

ลดลงเนื่องจากมีการซ่อมบารุงถนนใต้ ทางพิเศษบูรพาวิถีระหว่าง ปี 2558-2559 ทาให้
1. รถยนต์ 4 ล้ อ หลีกเลีย่ งช่วงซ่อมทาง และขึ ้นมาใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถี เป็ นช่วงสันๆ
้ แทน
ทาให้ การจราจรหนาแน่นในบริ เวณดังกล่าว
2. รถขนาดใหญ่หรื อรถยนต์ที่ใช้ ทางพิเศษบูรพาวิถีเป็ นระยะทางยาวๆ หลีกเลีย่ งการจราจร
หนาแน่นช่วงสันๆ
้ ไปใช้ เส้ นทางอื่นแทน

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ อปี ของค่ าผ่ านทาง
ระหว่ างปี 2558 - 2560: ร้ อยละ 0.7 ต่ อปี

2,599

2558


2,808

2,918
2,158

2559
ปี งบประมาณ

อัตราการเติบโตของค่ าผ่ านทาง:
ร้ อยละ 3.4

2560

1 ต.ค. 59 30 มิ.ย. 60

2,260

1 ต.ค. 60 30 มิ.ย. 61

2,051

2558

1,979

2559
ปี งบประมาณ

2,081

2560

1,533

1,585

1 ต.ค. 59 30 มิ.ย. 60

1 ต.ค. 60 - 30
มิ.ย. 61

รายได้ ที่โอน = ร้ อยละ 45 ของ (ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
– จานวนที่มากกว่าระหว่าง (ก) ร้ อยละ 10 หรื อ (ข) อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ จริ งกับอัตราค่าผ่านทางตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ ใน RTA )

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (1) ค่าผ่านทางทังหมดของสายทาง
้
(รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) ของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกสาหรับแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ องถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางบัญชี ในอดีตของ กทพ.ที่เกี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานของทาง
พิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก โดยอัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่บงั คับใช้ ณ ปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 7 อย่างไรก็ตาม RTA ระบุอตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่มที่จะนามาคานวณที่ร้อยละ 10 เนื่องจากการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มเหลือร้ อยละ 7 จะได้ รับการ
พิจารณาเป็ นรายปี
23

สรุ ปข้ อมูลทางการเงินเสมือนและประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
ตำมประมำณกำรของผูป้ ระเมิ นปริ มำณกำรจรำจร และผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระ
รายขด้ จากการลงทุนหลังหักค่ าใช้ จ่าย(1)

รายขด้ จากเงินลงทุนใน RTA
(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

2,045

ปี งบประมาณ

2560

1,573
1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

2,268

2562E

จานวนเงินที่สามารถปั นส่ วนแบ่ งสาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุน(2)(3)
(ล้ านบาท)

ปี งบประมาณ 2560

1,250
1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

1,839
2562E

นโยบายการจ่ ายเงินให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

1,615

1,499
249
1,250

1,839

 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล: อย่ำงน้ อย ปี ละ 2 ครัง้
 อัตราการจ่ ายเงินปั นผล: ≥ ร้ อยละ 90 จำกกำไรสุทธิที่มีกำรปรับปรุงแล้ ว
 การลดทุน: ใน 3 ปี แรกสำหรับกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสนอขำย(4)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งในปี แรกให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน

2560

1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

2562E

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562(5)
ประมาณการอัตราเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
ร้ อยละ 4.02 – 4.49

95.2%

1,947
332

ปี งบประมาณ

1,615

95.3%

95.7%

2,171
332

กเงิาไรสุ
ธิ
สภาพคล่
งส่วงนเกิ
นจากค่าใช้อจงส่
่ายในการออกและเสนอขายหน่
วยลงทุนตัดจาหน่ายวยลงทุนตัดจาหน่าย
การปั
นส่วอนแบ่
จากสภาพคล่
วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่
นปั นทผล
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและ
ประมาณการเงินปั นผล
เสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย
เงินปั นผลและการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัด
จาหน่าย คิดเป็ นร้ อยละของรายได้ จากเงินลงทุนใน RTA

ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย

ร้ อยละ 0.73 – 0.81

ประมาณการอัตราการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน(3)

ร้ อยละ 4.75 – 5.30

หมายเหตุ: ปี งบประมาณสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ข้ อมูลงบการเงินของปี งบประมาณ 2560 และ 9 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2561 เป็ นข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบ ข้ อมูลทางการเงินของ TFFIF ที่ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบได้ จดั ทามาเพื่อเป็ นตัวอย่างเท่านัน้ ข้ อมูลทางการเงินที่
คาดการณ์ไว้ ได้ จดั ทาเสมือนว่า TFFIF ได้ มีการจัดตังขึ
้ ้น และการโอนสิทธิในรายได้ ตาม RTA มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และจัดทาขึ ้นภายใต้ สมมติฐานบางประการ หลังจากทาการปรับปรุงแล้ ว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดในวันที่กาหนด ซึง่ อาจไม่ตรงกับผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดที่แท้ จริ ง ของ TFFIF ประมาณการได้ มีการอ้ างอิงจากสมมติฐานที่อยู่ในร่างหนังสือชี ้ชวน และเอกสารสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ได้ มีการจัดเตรี ยมเพื่อ
TFFIF นี ้ ประมาณการดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึง่ อาจไม่อยูใ่ นการควบคุมของ TFFIF และ บริ ษัทจัดการ ผลการดาเนินงานจริ งจึงอาจมีความแตกต่างจากการประมาณการในงานนาเสนอนี ้ ทาง TFFIF และ บริ ษัท
จัดการ ไม่รับประกันผลดาเนินงาน การจ่ายปั นผล และตัวเลขประมาณการทังสิ
้ ้น
(1) รายได้ จากเงินลงทุนใน RTA หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ฯลฯ (2) คานวณจากกาไรสุทธิหลังปรับรวมสภาพคล่องส่วนเกินจากค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจาหน่าย (3) ไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนภายหลังการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรก (4) ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. สภาพคล่องส่วนเกินจากการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนสามารถนาไปคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านการลดทุนได้

(5) คาเตือน: ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวคานวณจากผลรวมจานวนเงินทุนเริ่ มแรกและจานวนเงินเบื ้องต้ นที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเบื ้องต้ นจานวน
41,000 – 45,700 ล้ านบาท โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 100 ของกาไรสุทธิที่มีการปรับปรุงแล้ ว รวมทังสมมติ
้
ฐานในการตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชี และสมมติฐานหลักที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระใช้ ในการจัดทาประมาณการ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในหน้ า 26 และ 27 หรื อ จากร่างหนังสือชี ้ชวน) ซึง่ เป็ นเพียงการแสดง
ประมาณการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่อาจรับรองผลได้ ทังนี
้ ้จานวนเงินสุดท้ ายที่จะได้ รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าว 24
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การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ปริมาณการจราจรและรายขด้ ค่าผ่ านทาง








บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินปริ มาณการจราจร เนื่องจาก

มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก

เป็ นที่ปรึกษาอิสระที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาในธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ
การประมาณการปริมาณการจราจรใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลโดยอาศัยสมมติฐานที่สาคัญจากแบบจาลองการจราจรของสานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร
ปั จจัยที่ใช้ ประกอบการประมาณการปริมาณการจราจร
 ข้ อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่โดยรอบทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง
้ แรก
 ปริ มาณการจราจรของสายทางต่างๆ ทีเ่ ชื่อมต่อกับทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง
้ แรก
 การพัฒนาของรู ปแบบการเดินทางอื่นๆ ที่มีลก
ั ษณะแข่งขัน
 ปั จจัยอื่นๆ เช่น ราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงและพฤติกรรมของผู้บริ โภค เป็ นต้ น
สมมติฐานการปรับอัตราค่าผ่านทางขึ ้นทุกๆ 5 ปี ตามวิธีที่ระบุใน RTA ซึง่ พิจารณาจากประมาณการดัชนีราคาผู้บริ โภคสาหรับกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลในเดือนมีนาคม และสมมติฐานที่
สาคัญอื่นๆ
สมมติฐานอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผู้บริโภค(1)

ปี

2562

ร้ อยละ 1.54

2563

ปี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี ของ
ประมาณการปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่ อวัน
ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

2562 - 2567

ร้ อยละ 5.08

ร้ อยละ 5.73

ร้ อยละ 1.93

2567 – 2572

ร้ อยละ 2.45

2564

ร้ อยละ 2.13

2572 – 2577

2565

ร้ อยละ 2.33

2566 - 2591

ร้ อยละ 2.33

ปี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ อปี ของอัตรา
ค่ าผ่ านทางเฉลี่ยต่ อคัน
ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

2562 - 2567

ร้ อยละ 2.42

ร้ อยละ 2.25

ร้ อยละ 5.79

2567 – 2572

ร้ อยละ 2.37

ร้ อยละ 2.77

-(2)

ร้ อยละ 4.48

2572 – 2577

ร้ อยละ 2.12

ร้ อยละ 2.73

2577 – 2582

-

-(2)

2577 – 2582

ร้ อยละ 1.92

ร้ อยละ 2.49

2582 – 2587

-

-

2582 – 2587

ร้ อยละ 1.75

ร้ อยละ 2.53

2587 - 2591

-

-

2587 - 2591

ร้ อยละ 0.32

ร้ อยละ 0.25

หมายเหตุ: (1) อ้ างอิงจากค่าเฉลี่ยของประมาณการจากสถาบันอิสระต่างๆ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
(2) ปริ มาณการจราจรของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีจะเต็มความสามารถในการรองรับปริ มาณการจราจรตามทฤษฎีบนทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีในปี 2571 และ 2577 ตามลาดับ
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การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ต่ อ)
การประเมินมูลค่ ารายขด้ ท่ โี อนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายขด้ ครั ง้ แรก




บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศขทย) จากัด และ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด เป็ นผู้ประเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ารายได้ ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรกโดยวิธีคิดประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income approach) โดยนาประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้ รับในแต่
ละปี ตาม RTA มาคิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่เกี่ยวข้ อง
การประเมินมูลค่ าของผู้ประเมินทัง้ สองรายเป็ นการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน ขม่ ใช่ มูลค่ าของกองทุน ดังนัน้ จึงเป็ นมูลค่ าก่ อนหักค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ของกองทุน
สรุ ปอัตราคิดลดและมูลค่ าทรัพย์ สิน (ร้ อยละ / ล้ านบาท)

ร้ อยละ 7.00

ร้ อยละ 7.50

ทางพิเศษฉลองรัช

27,143

24,852

ทางพิเศษบูรพาวิถี

26,218

23,805

รวม

53,361

48,657

อัตราคิดลด
มูลค่ าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
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คาเตือนและข้ อควรพิจารณา
เอกสารนี ้จัดทาขึ ้นโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (“สคร.”) กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (“กองทุน") การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด
(มหาชน) (“KTAM”) และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (เรี ยกรวมกับ KTAM ว่า “บริ ษัทจัดการ”) เพื่อใช้ เฉพาะในการนาเสนอข้ อมูลครัง้ นี ้ให้ แก่นกั ลงทุน
ข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในการนาเสนอนี ้ หรื อที่มีการกล่าวถึงในการนาเสนอครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับโดยเคร่ งครัด และผู้เข้ าร่ วมกา รนาเสนอครัง้ นี ้ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ นความลับโดยเคร่ งครัดเช่นเดียวกัน ข้ อมูลซึง่ ปรากฏอยู่ในการนาเสนอครัง้ นี ้ได้
จัดเตรี ยมให้ ทา่ นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเท่านัน้ และห้ ามมิให้ นาไปทาซ ้าหรื อแจกจ่ายต่อให้ แก่บคุ คลอื่นใด ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน การที่ ทา่ นเข้ าร่ วมในการนาเสนอครัง้ นี ้หรื อรับเอกสารนี ้ ถื อว่าท่านตกลงว่า (1) ท่านได้ อ่านและตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อความใน
เอกสารคาบอกกล่าวนี ้ และ (2) ท่านจะรักษาข้ อมูลเกี่ยวกับการนาเสนอครัง้ นี ้ไว้ เป็ นความลับ ตลอดจนรักษาข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยในเอกสารนี ้หรื อที่มีการหารื อกันในการนาเสนอครัง้ นี ้ไว้ เป็ นความลับอย่างสูงสุด โดยห้ ามมิให้ ส่ง ทาซ ้า นาไปให้ หรื อแจกจ่าย
ข้ อมูลในการนาเสนอครัง้ นี ้หรื อสาเนาของข้ อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม (ไม่ว่าภายในหรื อภายนอกองค์กรของท่าน) ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด และไม่อนุญาตให้ ทาซ ้าเอกสารนี ้ไม่ว่าในลักษณะใด การส่งต่อ ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรื อทาซ ้า
เอกสารฉบับนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนถือว่าเป็ นการกระทาที่ไม่ได้ รับอนุญาต การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดดังกล่าวอาจถือเป็ นการละเมิ ดหลักเกณฑ์ของผู้นาเสนอข้ อมูล และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารนี ้มิใช่เป็ นการเสนอหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อขายในสหรัฐอเมริ กา หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี ้มิได้ จดทะเบียนและจะไม่นาไปจดทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และมิอาจนาไปเสนอขาย
หรื อขายในสหรัฐอเมริ กา กองทุนไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1940 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยอาศัยข้ อยกเว้ นตามมาตรา 3(ซี)(7) ของกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ไม่มีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัว่ ไปในสหรัฐอเมริ กา เอกสารการนาเสนอนี ห้ รื อสาเนาของเอกสารนี ้ห้ ามมิให้ นาไป ส่งไป หรื อแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในหรื อไปยังเขตอานาจของประเทศใดซึ่งมีข้อห้ ามในลักษณะดังกล่าว ซึง่ รวมถึงสหรัฐอเมริ กา
แคนาดา ญี่ปนุ่ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
เนื ้อหาบางส่วนของเอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดยอาศัยสมมติฐานและข้ อมูลบางประการที่ได้ รับจาก สคร. กทพ. บริ ษัทจัดการ และกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน และบริ ษัทในเครื อของบุคคลดังกล่าวแต่ละราย และ/หรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ข้ อมูล
ทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ และข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องที่ให้ ทางวาจา ถื อว่าเป็ นข้ อมูล ณ วันที่ทาการนาเสนอนี ้ (หรื อก่อนหน้ านันหากมี
้
การระบุไว้ เช่นนัน)
้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ ข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในการนาเสนอนี ้มิได้ มีการ
ตรวจสอบโดยอิสระ ข้ อมูลในการนาเสนอนี ้เป็ นข้ อมูลในรู ปของการสรุ ปและไม่ถือว่าเป็ นข้ อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ อนึ่ง สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ และผู้ประสานงานการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด JP Morgan
Securities plc ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และผู้รับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายใดที่อ้างถึงไว้ ในเอกสารนี ้ (รวมเรี ยกว่า “ผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย”) หรื อ
กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย มิได้ ให้ คารับรองหรื อคารับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายเกี่ ยวกับความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถื อ ความเป็ นธรรม หรื อความครบถ้ วนสมบูรณ์ ของข้ อมูลที่
นาเสนอ หรื อความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่เป็ นพื ้นฐานของข้ อมูลใดๆ ของเอกสารนี ้ ทังนี
้ ้ สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ ผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย และกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน หรื อบริ ษัทในเครื อของบุคคลดังกล่าวแต่ละรายไม่มี
ความรับผิดชอบ ไม่มีภาระหน้ าที่ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงภาระหน้ าที่ในการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารนี ้ให้ เป็ นปั จจุบนั ) และไม่มีความรับผิด (ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมอันเป็ นผลมาจากสัญญา การกระทาละเมิดหรื อประการอื่นใด) สาหรับ
ความสูญเสียที่เกิดจากข้ อมูลที่ปรากฏในการนาเสนอนี ้หรื อข้ อมูลทางวาจาที่ให้ ไว้ โดยเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลนัน้
การนาเสนอนี ้มีข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) และในระหว่างการนาเสนอนี ้ ทางกองทุนและบริ ษัทจัดการอาจแสดงข้ อมูลที่เป็ นการประมาณการหรื อข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตเกี่ ยวกั บเรื่ อง
ต่างๆ รวมถึงแนวโน้ มธุรกิจและแนวโน้ มการลงทุนของกองทุน การแข่งขัน การประมาณการถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ผลประกอบการที่คาดหมาย รา ยได้ ค่าผ่านทางในอนาคต รายได้ ที่โอนในอนาคต (ตามที่จะนิยามไว้ ในเอกสารนี )้ ประมาณการ
จานวนเงินที่สามารถปั นส่วนแบ่งสาหรั บผู้ถือหน่วยลงทุน กระแสเงินสด หรื อความต้ องการด้ านเงินทุนซึง่ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้ อความทังหมดที
้
่มิใช่ข้อความที่เป็ นข้ อเท็จจริ งในอดีตถื อเป็ นข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต ข้ อความ
ดังกล่าวมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปั จจัยอื่น ๆ ทังที
้ ่ทราบแล้ วและที่ยงั ไม่ทราบ ซึง่ อาจทาให้ ผลประกอบการ ผลการดาเนินงาน หรื อความสาเร็ จตามเป้าหมายของกองทุนซึง่ เกิดขึ ้นจริ งแตกต่างไปอย่างมีนยั สาคัญจากที่ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งหรื อโดย
ปริ ยายในข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต ในบางกรณี ท่านสามารถระบุได้ ว่าข้ อความใดเป็ นข้ อความที่มีลกั ษณะคาดการณ์ ในอนาคตโดยพิจาร ณาจากการใช้ ถ้อยคา เช่น “สามารถ” “อาจจะ” “คาดว่า” “คาดหมายว่า” “เชื่อว่า” “ประสงค์ที่จะ”
“ประมาณว่า” หรื อถ้ อยคาอื่นๆ ซึง่ แสดงนัยคล้ ายคลึงกัน ท่านควรศึกษาปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนฉบับภาษาไทยหรื อในเอกสารเสนอขายหลัก ทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ กทพ. กองทุน และบริ ษัทจัดการ จัดทาขึ ้นโดยเกี่ ยวข้ องกับธุรกรรมที่ม่งุ
จะเข้ าทา อนึง่ เมื่อคานึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและปั จจัยอื่นๆ ซึง่ ในปั จจุบนั ยังไม่ได้ ถูกพิจารณาว่าเป็ นนัยสาคัญในขณะนี ้ จึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตที่ปรากฏอยู่ในการนาเสนอนี ้จะเกิดขึ ้นจริ ง และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากที่ระบุไว้ ในข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต ท่านไม่ควรยึดถือเอาข้ อความที่เ ป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตว่าเป็ นการคาดเดาเหตุการณ์ ที่จะเกิดในอนาคต ข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต
ดังกล่าวถื อว่าเป็ นข้ อความ ณ วันที่มีการจัดทาข้ อความนัน้ และ สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ ผู้ประสานงานการจัดจาหน่าย และกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน หรื อบริ ษัทในเครื อของบุคคลดังกล่าวแต่ละราย ไม่มีค วามประสงค์ หรื อไม่มี
ภาระหน้ าที่ในการแก้ ไข เพิ่มเติม ปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั หรื อทบทวนข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ นัน้ ทังนี
้ ้เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อมูลต่างๆ รวมถึงการคาดการณ์และการประมาณการเกี่ยวกับกิจการทางพิเศษและปริ มาณผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย (โดยเฉพาะในส่วนของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ดังที่นิยามไว้ ในเอกสารนี )้ ซึง่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้มีที่มาจาก
บริ ษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด และบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน) กลุม่ ผู้วิจยั และที่ปรึ กษา และจากแหล่งข้ อมูลภายนอกดังที่ระบุชื่อไว้ ในเอกสารนี ้ ข้ อมูลการคาดการณ์ และการประมาณการเกี่ ยวกับกิจการ
ทางพิเศษ ประกอบด้ วยอัตราค่าผ่านทางในอนาคต และปริ มาณการจราจรในประเทศไทย (โดยเฉพาะในส่วนของทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ดังที่นิยามไว้ ในเอกสารนี )้ มาจากสมมติฐานบางประการซึง่ อาจเกิดขึ ้นหรื อไม่เกิดขึ ้นก็ได้ ดังนัน้
จึงอาจแสดงหรื อไม่แสดงถึงการดาเนินการและผลประการกอบที่แท้ จริ งในอนาคตก็ได้ การประเมินมูลค่าและประเมินราคาที่แสดงไว้ เอกสารนี ้เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับมาจากบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด และบริ ษัท อเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทประเมินราคา และจากแหล่งข้ อมูลภายนอกดังที่ระบุชื่อไว้ ในเอกสารนี ้
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เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ข้ อมูลทางการเงินทังหมดเกี
้
่ยวกับค่าผ่านทาง (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ซึง่ ได้ มาจากทางพิเศษที่กองทุนเข้ าลงทุนในรายได้ ครัง้ แรก ที่นาเสนอและปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้ เป็ นข้ อมูลที่จดั เตรี ยมตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ สอดคล้ องกับการรับรู้ ของรายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ข้ อมูลทางการเงินเสมือนที่ยงั มิ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (“ข้ อมูลทางการเงินเสมือน”) และข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติที่
ยังมิได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (“ข้ อมูลทางการเงินสมมติ”) ที่ปรากฏในเอกสารนี ้จัดทาขึ ้นและนาเสนอตามนโยบายทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย เว้ นแต่ไม่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ และไม่มีการนาเสนองบการเงินเต็มชุด ข้ อมูลทางการเงินเสมือนและข้ อมูลทางการเงินสมมติใช้ เพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ โดยจั ดทาขึ ้นโดยอาศัยสมมติฐานบางประการหลังจากมีการปรับปรุ งรายการบางรายการ ทังนี
้ ้ สมมติฐานและการ
ปรับปรุ งรายการดังกล่าวอาจปรากฏหรื อไม่ปรากฏในเอกสารนี ้ ดังนันจึ
้ งไม่สามารถรับประกันความถูกต้ อง ความเหมาะสม หรื อความครบถ้ วนของข้ อมูลทางการเงินเสมือนและข้ อมูลทางการเงินสมมติดงั กล่าวในบริ บทใดเป็ นการเฉพาะ และไม่สามารถ
รับประกันว่าสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลนันสอดคล้
้
องกับการดาเนินงานและผลประกอบการของตลาดในอนาคตหรื อไม่ จานวนเงินที่ทงหมดที
ั้
่ แสดงไว้ ในเอกสารนาเสนอนี ้อยู่ในสกุลเงินบาท เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนอาจมิได้ บ่งชี ้ถึงฐานะทางการเงินจริ งของกองทุนซึง่ กองทุนจะดาเนินการเพื่อให้ เกิดขึ ้น ณ วันที่ระบุไว้ และด้ วยลักษณะของข้ อมูลทางการเงินเสมือน ข้ อมูลทางการเงินดังกล่าวจึงอาจไม่แสดงข้ อมูลที่แท้ จริ งของกองทุนในเรื่ องผล
ประกอบการ ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แท้ จริ ง ข้ อมูลทางการเงินสมมติที่แสดงไว้ ในเอกสารนี ้จัดทาขึ ้นโดยอาศัยสมมติฐานบางประการซึง่ จะแสดงไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับภาษาไทยและเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศซึง่ จัดทาขึ ้นโดย
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมที่ม่งุ จะเข้ าทา และขึ ้นอยู่กับปั จจัยความไม่แน่นอนและปั จจัยที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตอันมีนยั สาคัญทังในด้
้ านธุร กิจ เศรษฐกิจและด้ านอื่นๆ ซึง่ หลายปั จจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของกทพ. กองทุน และบริ ษัทจัดการ ดังนันผลลั
้
พธ์ ที่
เกิดขึ ้นจริ งจึงอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อมูลทางการเงินสมมติที่แสดงไว้ ในการนาเสนอนี ้ กองทุนไม่สามารถรับประกันข้ อมูลทางการเงินสมมติซงึ่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้ และไม่ถือเป็ นการรับรองว่ากองทุนหรื อบริ ษัทจัดการผูกพันที่จะจัดสรรจ่าย
ผลตอบแทนใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนในอนาคต

การนาเสนอนี ้และข้ อมูลซึง่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้มิได้ จดั เตรี ยมสาหรับผู้ที่อาจจะเป็ นผู้ลงทุนในกองทุน และไม่ถือเป็ นหรื อเป็ นส่วนหนึ่ งของการเสนอขายหรื อออก หรื อคาชี ้ชวนหรื อคาเชื ้อเชิญให้ ซื ้อหรื อจองซื ้อหลักทรัพย์ใดๆ ของกองทุนในประเทศใดๆ ซึง่ ถื อ
ว่าการเสนอ การชี ้ชวน หรื อการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ชอบด้ วยกฎหมายหากไม่มีการจดทะเบียนหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ในประเทศดังกล่าว หรื ออาจไม่เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบโดยประการอื่นใดของประเทศ
ดังกล่าว และไม่ให้ ใช้ หรื อยึดถือการนาเสนอหรื อข้ อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นสัญญาหรื อข้ อผูกพัน หรื อยึดถือเพื่อการตัดสินใจลงทุนในประการใดทังสิ
้ ้น
เอกสารการนาเสนอนี ้ไม่ได้ มีการยื่นและจะไม่มีการนาไปยื่นกับ สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็ นการชี ้ชวนหรื อเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อเสนอหรื อให้ บริ การจัดการกองทุนหรื อนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ แต่
ได้ จดั เตรี ยมเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบของ สานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องการโฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนที่ สานักงาน ก.ล.ต. จะอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายหลักทรัพย์ (และอนุมตั ิร่างหนังสือชี ้ชวน) เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนัน้ มิให้ แจกจ่ายข้ อมูลการนาเสนอนี ้ต่อสาธารณะไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ข้ อมูลซึง่ ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้จัดทาขึ ้นโดยอาศัยข้ อมูลที่อยู่ในร่ างหนังสือชี ้ชวนที่ได้ ยื่นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ร่ างหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าวยังไม่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายไทย ดังนันข้
้ อมูลในการนาเสนอนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเสนอขายหน่วยลงทุนจะกระทาได้ ต่ อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิคาขออนุมตั ิการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของกองทุน และเมื่อพ้ น 14
วันนับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุดต่อผู้ลงทุ นผ่านระบบการรับส่งข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทจัดการได้ ระบุข้อมูลเกี่ ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนไว้ ในหนังสือชี ้ชวนโดยครบถ้ วน และได้ แจ้ งการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.แล้ ว
ผู้ได้ รับเอกสารนาเสนอนี ้ตกลงว่าค่าเสียหายเป็ นตัวเงินไม่เพียงพอที่จะเยียวยาแก้ ไขการฝ่ าฝื นคาเตือนนี ้ และนอกจากสิทธิเยียวยาแก้ ไขอื่นทังหมดที
้
่มีตามกฎหมายหรื อตามหลักความเป็ นธรรมแล้ ว สคร. กองทุน กทพ. บริ ษัทจัดการ ผู้ประสานงานการจัด
จาหน่าย และตัวแทนของบุคคลแต่ละรายดังกล่าว มีสทิ ธิได้ รับการชดใช้ ตามหลักความเป็ นธรรม ซึง่ รวมถึงคาสัง่ ห้ ามและคาสัง่ ให้ ชาระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจง โดยไม่จาเป็ นต้ องพิสจู น์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ ง
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