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ข้อควรพจิารณา 

1 

ข้อมลูบางประการในการน าเสนอนีย้งัเป็นข้อมลูเบือ้งต้นหรือร่างข้อมลู และอาจมีการเปลีย่นแปลงและ/หรือท าให้สมบรูณ์ขึน้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ การที่ท่านเข้าร่วมการน าเสนอครัง้นีถื้อว่า
ท่านตกลงยอมรับว่าจะรับผิดชอบแต่ผู้ เดียวในการประเมินสถานการณ์ของตลาดและฐานะทางตลาดของกองทนุโดยตวัท่านเอง และท่านจะท าการวิเคราะ ห์และมีความเห็นเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของกองทนุโดยตวัทา่นเอง ทัง้นี ้ได้มีการยื่นร่างหนงัสอืชีช้วนและค าขออนมุตัิการเสนอขายหนว่ยลงทนุสว่นเพิ่มทนุของกองทนุให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านกังาน ก.ล.ต.") เพื่อพิจารณาแล้ว แต่ส านกังาน ก.ล.ต. ยงัมิได้อนุมตัิร่างหนงัสือชีช้วนและค าขอดงักลา่ว ดงันัน้ข้อมลูซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนีอ้าจมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมตามที่ ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนด ท่านไม่ควรใช้หรือยึดถือตามข้อมูลและข้อความซึ่งปรากฏในการน าเสนอนีใ้นการตดัสินใจด้านการลงทนุ ธุรกิจ หรือการด าเนินการต่ างๆ การ
ตัดสินใจลงทุนควรอาศัยข้อมูลจากหนังสือชีช้วนฉบับสุดท้ายซึ่งจะจัดท าโดยบริษัทจัดการและกองทุนเท่านัน้ ซึ่งผู้ ลงทุนสามารถศึกษาร่าง หนงัสือชีช้วนได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.ล.ต. 
(https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=I&PID=0659&PYR=2559&lang=th) 

การที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุเมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2559 และการพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนเพิ่มทนุของกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความเป็นธรรม ความเช่ือถือได้ ความเที่ยงตรง 
ความสมเหตสุมผล ความครบถ้วน หรือความถกูต้องของข้อมลูในร่างหนงัสอืชีช้วนของกองทนุและมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรขอรับและศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนอย่างระมัดระวัง ตลอดจนท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนขขผลตอบแทน และความ
เสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิขด้ เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงาน
ในอนาคต 

โปรดพิจารณาค าเตือนและข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการน าเสนอข้อมลูนีใ้นหน้า 28 และ 29 ของเอกสารฉบบันี ้
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ผู้ออกหลักทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (“TFFIF”) 
ประเภทกองทุน กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ทุนจดทะเบียนและสินทรัพย์
สุทธิ 

ทนุจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท  โดยมีสนิทรัพย์สทุธิ 1,019 ล้านบาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561) 

รายละเอียดทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุน
ลงทุนครัง้แรก 

สทิธิที่จะได้รับร้อยละ 45 ของรายได้คา่ผา่นทางรวมสทุธิ(1) ที่จดัเก็บได้จากเส้นทางในปัจจบุนัของทางพิเศษฉลองรัชและบรูพาวิถี  (“ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุน
ในรายขด้ครัง้แรก”) เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัโอนสทิธิ(2) ตามสญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้ (“RTA”) (“รายขด้ที่โอน”) โดยอาจมีการปรับสดัสว่นการ
แบง่รายได้ตามมาตรการสร้างแรงจงูใจส าหรับ กทพ. 
                                         1.    ทางพิเศษฉลองรัช: ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร     2.    ทางพิเศษบูรพาวิถ:ี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร 

เจ้าของและผู้บริหารทรัพย์สิน การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจซึง่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงคมนาคม 
การเสนอขาย(3) 

 การเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกในประเทศไทย และการเสนอขายในตา่งประเทศให้แก่บคุคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยอาศยักฎ Regulation S ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทจดัการจะยื่นขอจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
 การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปด้วยวิธี Small Lot First ซึง่เป็นกระบวนการจดัสรรหนว่ยลงทนุท่ีให้โอกาสแก่ผู้จองซือ้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมตาม

หลกัเกณฑ์การเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

การสนับสนุนจากภาครัฐ กระทรวงการคลงัจะถือหนว่ยลงทนุใน TFFIF เป็นสดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดหลงัการเพิ่มทนุ เป็นระยะเวลา 5 ปี(4) 

บริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียก“บริษัทจัดการ”) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ประสานงานการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ (Joint Bookrunners) 

 ในประเทศ (ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์): 1) บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ 3) บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 

 ตา่งประเทศ (ผู้ซือ้หลกัทรัพย์เบือ้งต้น): 1) Bank of America Merrill Lynch และ 2) J.P. Morgan Securities 
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
ผู้ประเมินราคาอิสระ 

 บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั: 53,361 ล้านบาท 
 บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั: 48,657 ล้านบาท 

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย 

(1) รายได้ค่าผ่านทางรวมสทุธิเท่ากบัค่าผ่านทางท่ีจดัเก็บได้จากเส้นทางในปัจจบุนัของทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก หกัด้วยจ านวนท่ีเท่ากบัภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือจ านวนเงินซึง่ค านวณตามอัตราดังต่อไปนี ้(ก) ร้อยละ 10 ในกรณีท่ีอัตราภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีใช้บงัคับจริงกับ
อตัราค่าผ่านทางน้อยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 10 หรือ (ข) อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีใช้บงัคบัจริง ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีใช้บงัคบัจริงกบัอตัราค่าผ่านทางเกินกวา่ร้อยละ 10 โดยอตัราค่าผ่านทางท่ีน ามาใช้ค านวณจ านวนเงินตามกรณี (ก) หรือ (ข) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว 

(2) วนัโอนสิทธิ หมายถึง วนัแรกท่ีกองทนุมีสิทธิในรายได้ท่ีโอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน RTA  
(3) ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใด ๆ (รวมถึงกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลนัน้) ได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ  (รายละเอียดเพ่ิมเติมในร่างหนงัสือชีช้วน) 
(4) นบัจากวนัท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยมีมลูค่าการจองซือ้รวมทัง้หมดไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลงัจองซือ้หน่วยลงทนุในจ านวนท่ีสงูขึน้ 
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44, 36, 82 ผลรวมจ านวนเงนิทุนเร่ิมแรก
และจ านวนเงนิเบือ้งต้นที่คาดว่า
จะขด้รับจากการเสนอขายส่วน
เพิ่มทุน 

 41,000 – 45,700 ล้านบาท 

ประมาณการอัตราการปันส่วน
แบ่งให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ประมาณร้อยละ 4.75 – 5.30 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัรา
เงินปันผลจากก าไรสทุธิประมาณร้อยละ 4.02 – 4.49 และประมาณการอตัราการปันสว่นแบ่งจากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หนว่ยลงทนุตดัจ าหนา่ยประมาณร้อยละ 0.73 – 0.81(1) 

 

แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน 

ช่องทางในการศึกษา 
ร่างหนังสือชีช้วน 

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

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย (ต่อ) 

(1) ค าเตือน: ประมาณการอตัราการปันสว่นแบ่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วค านวณจากผลรวมจ านวนเงินทนุเร่ิมแรกและจ านวนเงินเบือ้งต้นที่คาดว่าจะได้ รับจากการเสนอขายสว่นเพิ่มทนุเบือ้งต้น
จ านวน 41,000 – 45,700 ล้านบาท โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิที่มีการปรับปรุงแล้ว รวมทัง้สมมติฐานในการตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบญัชี และสมมติฐานหลกัที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการจดัท าประมาณการ (สามารถศกึษาเพิ่มเติมได้ในหน้า 26 และ 27  หรือ จากร่างหนงัสอืชีช้วน) ซึง่เป็น
เพียงการแสดงประมาณการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 และไม่อาจรับรองผลได้ ทัง้นีจ้ านวนเงินสดุท้ายที่จะได้รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจาก
ประมาณการดงักลา่ว 

1 2 3 4 5 6 7 8 
กองทนุรวม
ตลาดเงินท่ี
ลงทนุ
เฉพาะใน
ประเทศ 

กองทนุรวม
ตลาดเงินท่ี
ลงทนุใน

ตา่งประเทศ
บางสว่น 

กองทนุ
พนัธบตัร
รัฐบาล 

กองทนุรวม
ตราสารหนี ้

กองทนุรวม
ผสม 

กองทนุรวม
ตราสารทนุ 

กองทนุรวม
หมวด

อตุสาหกรรม 

กองทนุรวม
ที่ลงทนุใน
ทรัพย์สนิ
ทางเลอืก 

 

ความเสี่ยงต ่า/ 
มีความซับซ้อนต ่า 

ความเสี่ยงสูง/ 
มีความซับซ้อนสูง 

  TFFIF 
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1 2 4 8 
15 

22 

อันดับที่ 43 46 
52 

ฮ่องกง สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั มาเลเซีย ไทย จีน อินโดนีเซีย 

คุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยยังอยู่ในระดับต ่า 
เม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิิค 

ท่ีมา: The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum 

แผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศขทยและข้อจ ากัดของแหล่งเงนิทุนภาครัฐ 

การจัดอันดับด้านโครงสร้างพืน้ฐานของขทย 
เทียบกับ 137 ประเทศ 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศขทย จาก 137 ประเทศ 

ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม 32 

อันดับด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 43 

คณุภาพโครงสร้างพืน้ฐานโดยรวม 67 

คณุภาพถนน 59 

คณุภาพระบบราง 72 

คณุภาพทา่เรือ 63 

คณุภาพการขนสง่ทางอากาศ 39 

6 

งบประมาณ
ภาครัฐ 

รายขด้
รัฐวิสาหกิจ 

การกู้ยมื
ภาครัฐ 

การให้เอกชน
ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ 

(PPP) 

มีจ ำกดัและตอ้งจดัสรรระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยและ
โครงกำรดำ้นสงัคมต่ำงๆ ในปัจจุบนั 

กระแสเงินสดรำยปีของรฐัวิสำหกิจไม่เพียงพอ
กบัควำมตอ้งกำรลงทนุทีเ่พ่ิมข้ึน 

นโยบำยกำรคลงัเพือ่รกัษำระดบัสดัส่วนหนี้
สำธำรณะใหไ้ม่เกินร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) 

กิจกำรหรือทรพัย์สินบำงประเภทอำจไม่
เหมำะสมกบักำรใหเ้อกชนเข้ำร่วมลงทนุ 

ข้อจ ากัดของแหล่งที่มาของเงนิทุนของภาครัฐ 
รัฐบาลจึงขด้จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศขทย 

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561(1) 
ประกอบด้วยโครงการท้ังหมด 44 
โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2,021 
พันล้านบาท โดยเป็นงบประมาณ
ส าหรับการก่อสร้างทางทีมี่การ
จัดเก็บค่าผ่านทางจ านวน 234 
พันล้านบาท 

หมายเหต:ุ (1) อยูร่ะหวา่งการขออนมุติัจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/2561/ActionPlan2561/25610109-ActionPlan2561-2.pdf) 

โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญใน
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



 กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงในแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลขทยในการระดมทุนจากประชาชน เพื่อใช้ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัของประเทศ 

 กระทรวงการคลังจะถอืหน่วยลงทุนใน TFFIF เป็นสัดส่วนขม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดหลงัการเพิ่มทนุ เป็นระยะเวลา 5 ปี(1) 

 ทางเลือกในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกจิการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เพื่อลดภาระการพึง่พางบประมาณของภาครัฐ และลดภาระหนีส้าธารณะของประเทศ 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ศึกษาความเป็นขปขด้ของโครงการของกรมทางหลวง 2 โครงการที่จะน าเข้าสู่  TFFIF ในอนาคต(2) 

Thailand Future Fund (“TFFIF”) เป็นแหล่งเงนิทุนทางเลือกใหม่ของภาครัฐ 

โครงการที่พัฒนาเสร็จ
แล้ว 

โครงการใหม่ 

เพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันของ

ประเทศผ่าน 
การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน 

P 

TFFIF  ได้รับอนุมัตจิากส านักงาน กลต. ให้จัดตั้งและจัดการกองทนุเม่ือวันที ่25 ตุลาคม 2559 ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

P 

P 

P 

นโยบายการลงทุน  ลงทุนในทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ ม่ันคงให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน(3) รวมไปถึงการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า ทาง
พิเศษ หรือทางสมัปทาน ทา่อากาศยาน และกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
อื่นๆ 

ประโยชน์ทางภาษีของ
บุคคลธรรมดา 

 ภาษีเงนิปันผล: ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลเป็น
ระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนตัง้กองทนุ ทัง้นีส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ได้อนมุตัิให้บริษัทจดัการจดัตัง้และจดัการกองทนุเมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 
2559 ดังนัน้ นับจากวันที่ของเอกสารฉบับนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็น
บุคคลธรรมดาจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาส าหรับเงินปันผลเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี  

 ภาษีก าขรส่วนต่างราคา: ได้รับการยกเว้น 
 ค าเตือน: ผู้ ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่

เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

7 

หมายเหต:ุ (1) นบัจากวนัท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ฯ โดยมีมลูค่าการจองซือ้รวมทัง้หมดไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลงัจองซือ้หน่วยลงทนุในจ านวนท่ีสงูขึน้ 
  (2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 (http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9932031032.pdf)  
 (3) กิจการโครงสร้างพืน้ฐานมีความหมายตามท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 
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บทบาทของการทางพเิศษแห่งประเทศขทยในการให้บริการทางพเิศษและแก้ขขปัญหาการจราจร 

หมายเหต:ุ (1) ข้อมลูจาก INRIX Global Traffic Scorecard (http://inrix.com/resources/inrix-2017-global-traffic-scorecard/) 
 (2) ข้อมลูจากกรุงเทพมหานคร (https://www.unescap.org/sites/default/files/Country%20Report_Thailand-1_SUTI.pdf)  
 (3) ข้อมลูจากบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 (4) ข้อมลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยพืน้ท่ีท่ีท าการศึกษาประกอบด้วย จงัหวดักรุงเทพมหานคร, จงัหวดัสมทุรปราการ, จงัหวดัชลบรีุ, จงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 9 

กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีรถตดิที่สุดในทวีปเอเชีย(1) 
1 

  ปริมาณยานพาหนะส่วนบุคคลเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
2 

การขยายถนนหรือสร้างทางพเิศษเพิ่มเตมิสามารถ 
ท าขด้ยาก 

3 

• รถยนต์ในกรุงเทพฯ เคลือ่นท่ีด้วยความเร็วเฉลีย่ต ่ากวา่ 20 กม./ชม.(2) 

• อตัราการเติบโตในกรุงเทพฯ เฉลีย่ ร้อยละ 6.1 ตอ่ปีจากปี 2554 ถึง 2560(3) 

• การขยายถนนหรือสร้างทางพิเศษใหม่ต้องด าเนินการโดยหนว่ยงานรัฐ
เทา่นัน้ 

• มีข้อจ ากดัด้านงบประมาณในการก่อสร้างและลกัษณะทางกายภาพของ
เมือง 

ความต้องการในการเดนิทางคาดว่าจะเพิ่มขึน้ด้วยปัจจัย
ต่างๆ 

4 

• แนวโน้มการมีที่อยูอ่าศยัในแถบชานเมืองเพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้มีการจ้างงานใน
พืน้ท่ีที่ท าการศกึษาที่เพิ่มขึน้ด้วยอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 5.9 ตอ่ปี
จากปี 2554 ถึง 2560(4) 

• การขยายตวัในอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 

• การพฒันาของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  
เป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ 

และมผู้ีบริหารที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางพิเศษ 

 ก่อตั ้งขึ น้ในปี 2515  ปัจจุบันให้บริการทางพิเศษ 8 สายทาง มีระยะทางรวม 
224.6 กม. และทางเชื่อมต่อ 3 ทางเชื่อมในกรุงเทพฯ 

 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางพิเศษ 

 มีความเข้าใจและความช านาญในการพัฒนาและบ ารุงรักษาทางพิเศษ 

 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ กทพ. ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากกระทรวง
และหน่วยงานรัฐต่างๆ 

ความเช่ียวชาญในการด าเนินการของ กทพ. 

• ด าเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างทางพิเศษโดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

• ขยายทางพิเศษไปยงับริเวณที่มีความต้องการใช้บริการสงู เพื่อแก้ปัญหาการจราจร
ติดขัด 

• ด าเนินโครงการบ ารุงรักษาทางพิเศษของ กทพ. ที่ส าคญัเพื่อเพิ่มความปลอดภยัและ
คุณภาพของทางพิเศษ 

• พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มจ านวน
ผู้ใช้บริการ 

ท่ีมา: กทพ. 



116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 

10 

116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 

โครงข่ายทางพเิศษของ กทพ. ครอบคลุมทั่วพืน้ที่ส าคัญส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ท่ีมา: กทพ. 
หมายเหต:ุ ข้อมลูปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยต่อวนัเป็นข้อมลูของปีงบประมาณ 2560 

1 

2 



ทางพเิศษฉลองรัช 
ทางพเิศษเช่ือมต่อย่านที่อยู่อาศัยทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ กับย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ 

1 

ทางพิเศษยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร 
 เชื่อมต่อเขตที่อยู่อาศัยย่านรามอินทราและทาวน์อินทาวน์เข้ากบัทางดว่นไปสู่ย่าน

ธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ 
 ทางเลือกให้ผู้ใช้ทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนถนนประดิษฐ์มนธูรรม 

จัดเก็บค่าผ่านทางในระบบเปิด ซึง่ผู้ใช้ทางช าระคา่ผา่นทางที่ดา่นทางเข้าในอัตราคงที่ตาม
ประเภทรถ โดยขม่ค านึงถงึระยะทางที่เดินทาง 

ปริมาณการจราจรโดยเฉลีย่ 229,833 คันต่อวัน(1)  
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร 350,000 คันต่อวัน(2) 

P 

P 

P 

หมายเหต:ุ (1) ข้อมลู 9 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2561 จาก กทพ.  
 (2) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณจราจรของผู้ประเมินปริมาณการจราจร (โชติจินดา คอนซลัแตนท์)  ซึ่งค านวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปัจจุบนั 

รวมถึงปริมาณการจราจรและสดัสว่นการขึน้การลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สดัสว่นปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริมาณการจราจรทัง้วนั เป็นต้น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ตามทฤษฎีซึง่อ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจงุานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ท่ีก าหนดปริมาณการจราจรท่ีสามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ท่ี 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริมาณการจราจร
บนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกวา่กึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทัง้หมด มีอตัราส่วนปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้าหรือขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับ
หรือมากกวา่ 1.0 ทัง้นี ้ในการค านวณความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรท่ีได้กลา่วมาเป็นความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามสภาพการใช้งานและสภาพโครงสร้างของทางพิเศษในปัจจุบนั และยงัขึน้อยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบการจัดการ
จราจรและพฤติกรรมของผู้ ใช้ทางพิเศษด้วย ดงันัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ ใช้ทางพิเศษ 

 โรงเรียนนานาชาตเิคขอเอส 
 โรงเรียนนานาชาตกีิรพัฒน์ 

 โรงพยาบาลเอส 
(โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูก
สันหลังและระบบประสาท) 

 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล 
 โฮมโปร เอกมัย-รามอนิทรา 

 ศูนย์การค้าคริสตัล ดีขซน์ เซ็นเตอร์ 
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 บรรจบกับทางพเิศษเฉลิมมหานคร 
และทางพเิศษบางนา - อาจณรงค์ 



ปริมาณการจราจรโดยเฉลีย่ 156,724 คันต่อวัน(1)  ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร 360,000 คันต่อวัน(2) 

ทางพเิศษบรูพาวิถี 
หน่ึงในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางทีมี่ระยะทางยาวทีสุ่ดในประเทศไทย 

ระยะทางทัง้หมด 55.0 กิโลเมตร เชื่อมต่อพืน้ที่ชานเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ กับจังหวัดชลบุรีซึง่เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและท่าเรือน า้ลึกที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศขทย อีกทัง้ยงัรองรับการจราจรจากเขตที่อยู่อาศัยแถบบางนา เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ และให้บริการรถยนต์เดินทางขปท างาน ท่องเที่ยวและขนส่งระหว่างจังหวดั 

P 

หน่ึงในสองเส้นทางที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาตสุิวรรณภมิูกับย่านศูนย์กลางธุรกจิของกรุงเทพฯ ซึง่จะได้รับประโยชน์จากการขยายตวัของสนามบิน
นานาชาติสวุรรณภมูิในอนาคต 

P 

จัดเก็บค่าผ่านทางในระบบปิด ซ่ึงผู้ใช้ทางจะต้องช าระค่าผ่านทางตามระยะทางที่เดนิทางและตามประเภทรถ 
- เดินทางขม่เกิน 20 กิโลเมตร: คา่ผา่นทางอตัราคงที่ตามประเภทรถ  
- เดินทางเกนิ 20 กิโลเมตร: คา่ผา่นทางตามระยะทางที่เดินทางและประเภทรถ 

P 

P 

 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมขบเทค 

 เซ็นทรัล บางนา 

 ศูนย์การค้า เมกะบางนา / อเิกีย  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

 มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

2 
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 แนวสายทางเร่ิมท่ีปลายทาง
พเิศษเฉลิมมหานคร 

หมายเหต:ุ (1) ข้อมลู 9 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2561 จาก กทพ.  
(2) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณจราจรของผู้ประเมินปริมาณการจราจร (โชติจินดา คอนซลัแตนท์)  ซึ่งค านวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปัจจุบนั 
รวมถึงปริมาณการจราจรและสดัสว่นการขึน้การลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สดัสว่นปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ ต่อปริมาณการจราจรทัง้วนั เป็นต้น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ตามทฤษฎีซึง่อ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือความจงุานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ท่ีก าหนดปริมาณการจราจรท่ีสามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชั่วโมงไว้ท่ี 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชั่วโมงต่อช่องจราจร โดยจะถือว่าปริมาณการจราจร
บนทางพิเศษเต็มความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกวา่กึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทัง้หมด มีอัตราส่วนปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้าหรือขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากับ
หรือมากกวา่ 1.0 ทัง้นี ้ในการค านวณความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรท่ีได้กลา่วมาเป็นความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามสภาพการใช้งานและสภาพโครงสร้างของทางพิเศษในปัจจุบนั และยงัขึน้อยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบการจัดการ
จราจรและพฤติกรรมของผู้ ใช้ทางพิเศษด้วย ดงันัน้ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ ใช้ทางพิเศษ 



หวัข้อการน าเสนอ 

ความเป็นมาของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  2 

ทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกและลกัษณะอตุสาหกรรม 3 

สญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้และโครงสร้างของกองทนุ 4 

จดุเดน่ของการลงทนุและความเสี่ยงที่ส าคญั 5 

ข้อมลูทางการเงิน 6 

5 

8 

13 

17 

22 

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย 1 3 

13 

ภาคผนวก 7 25 
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โครงสร้างและการก ากับดูแลของ TFFIF ภายหลังจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วขปเป็นครัง้แรก 

บริษัทจัดการ 

กระทรวงการคลัง นักลงทุนทั่วขป ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ส่วนแบ่งรายขด้ค่าผ่านทาง
รวมสุทธิเป็นระยะเวลา 30 ปี 

สัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

 ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 
 ช าระคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 
 ดแูลทรัพย์สนิของกองทนุ 

ร้อยละ ≥ 10(1) ร้อยละ ≤ 90 

 ประกอบด้วย  
1) ผู้แทนจากบริษัทจดัการ   
2) ผู้ เช่ียวชาญด้านกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกระทรวงการคลงั หรือ สคร. 

 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการคดัเลอืกและการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีศกัยภาพ 
ตลอดจนบริหารจดัการสนิทรัพย์ของกองทนุ 

 ดแูลการบริหารจดัการโดยทัว่ไป 
 ตรวจสอบการด าเนินการของกทพ. ใน

สว่นท่ีเก่ียวกบัทางพิเศษฉลองรัชและ
บรูพาวิถี 

 พิจารณาการลงทนุเพิ่มเติม 

เจ้าของ
ทรัพย์สิน และ
ผู้บริหารจัดการ 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาการลงทุน 

ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนใน
รายขด้ครัง้แรก 

 ทางพิเศษฉลองรัช 
 ทางพิเศษบูรพาวิถ ี

หมายเหต:ุ (1)  กระทรวงการคลงัได้รับอนมุติัให้ถือหน่วยลงทนุและจองซือ้หน่วยลงทนุสว่นเพ่ิมทนุ (ถ้ามี) เพื่อรักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุจนกวา่จะพ้นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีมลูค่าการจองซือ้รวมทัง้หมดไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลงัจองซือ้หน่วยลงทนุในจ านวนท่ีสงูขึน้ 14 

สัญญาโอนและรับโอนสิทธิใน
รายขด้ (Revenue Transfer 

Agreement: RTA) 



หมายเหต:ุ  (1) วนัโอนสิทธิ หมายถึง วนัแรกท่ีกองทนุมีสิทธิในรายได้ท่ีโอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน RTA  
 (2) ประมาณการรายได้ค่าผ่านทางรวมสทุธิอ้างอิงจากประมาณการปริมาณการจราจรและรายได้ท่ีจดัท าโดยผู้ประเมินปริมาณการจราจร ซึง่ได้เปิดเผยอยูใ่นร่างหนงัสือชีช้วน (โดยมีสมมติฐานวา่อตัราค่าผ่านทางจะถกูปรับขึน้ทกุๆ 5 ปีตามวิธีท่ีระบใุน RTA ) 
 (3) รายงานประจ าวนั จดัท าเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช และรายงานประจ าเดือน จดัท าส าหรับทางพิเศษฉลองรัชและบรูพาวิถี 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายขด้ (RTA) 

หัวข้อ รายละเอียด 

รายขด้ที่โอน  รายได้ที่โอนคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายขด้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ  
(รายได้คา่ผา่นทางรวมสทุธิ = คา่ผา่นทางทัง้หมดของสายทาง – จ านวนที่มากกวา่ระหวา่ง (ก) ร้อยละ 10 หรือ (ข) อตัราภาษีมลูคา่เพิ่มที่บงัคบัใช้จริงกบั
อตัราคา่ผา่นทางตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน RTA) 

ระยะเวลาการให้สิทธิ 30 ปี นบัจากวนัโอนสทิธิ(1) 

มาตรการในการสร้างแรงจูงใจ หากรายได้คา่ผา่นทางรวมสทุธิ ส าหรับงวดปีบญัชีใดสงูกวา่ประมาณการรายได้คา่ผา่นทางรวมสทุธิ(2)  ส าหรับงวดปีบญัชีที่เก่ียวข้องนัน้ กทพ. จะขด้รับ
ส่วนแบ่งรายขด้ในส่วนที่สูงกว่าประมาณการในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญ
ของ กทพ. 

 จัดเก็บและน าส่งรายขด้ที่โอนให้แก่กองทุน เป็นรายวนั เร่ิมตัง้แตว่นัท าการท่ี 2 ถดัจากวนัโอนสทิธิ(1) 

 น าส่งรายงานประจ าวันและรายงานประจ าเดือน(3) ให้แก่กองทุน เพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุง (หากมี) 
 ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทางพเิศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายขด้ครัง้แรกตามมาตรฐานของ กทพ. ที่เกี่ยวข้องด้วยคา่ใช้จ่ายของ กทพ.เอง 

การขม่ด าเนินการเกี่ยวกบัทางที่มี
ลักษณะแข่งขัน 

กทพ. จะขม่ด าเนินการก่อสร้างทางพิเศษอื่นซึง่มีลกัษณะการใช้งานและทิศทางคมนาคมในทิศทางเดียวกนักบัทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้
ครัง้แรก เว้นแตเ่ป็นไปตามการด าเนินการตามนโยบายหรือค าสัง่ของรัฐบาล 

การขม่ให้สัมปทานหรือใช้สิทธิอื่นใด  กทพ. จะขม่ให้สัมปทานหรือสิทธิอื่นใด เก่ียวกบัทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก 
 กทพ. จะขม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นการกระทบในทางลบต่อสิทธิของกองทุนตาม RTA เว้นแตก่ารด าเนินการดงักลา่วจะได้รับความ

ยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุ 

เหตุผิดสัญญา  กทพ. ผิดนดัไมน่ าสง่รายได้ที่โอนให้แก่ TFFIF หรือช าระไมค่รบภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดช าระ เว้นแตก่รณีที่ระบบช าระเงินเกิด
เหตขุดัข้องซึง่อยูน่อกเหนือการควบคมุของ กทพ. ขดัข้อง 

 กทพ. ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ ตามสญัญาโอนและรับโอนสทิธิในรายได้ ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี กทพ. ได้รับหนงัสอื
แจ้ง เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยัตามความหมายที่กฎหมายก าหนด 

 กทพ. หยดุหรือระงบัการบริหารจดัการและการให้บริการสายทาง โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร เป็นระยะเวลานานกวา่ 3 วนั 
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กระบวนการการปรับอัตราค่าผ่านทางที่ก าหนดขว้ใน RTA 

ขัน้ตอนการปรับอัตราค่าผ่านทาง 

คณะอนุกรรมการของกทพ. 
 ค านวณอตัราคา่ผา่นทางใหมจ่าก

อตัราที่ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั 
 เสนออตัราคา่ผา่นทางใหมต่อ่

คณะกรรมการ กทพ. 

คณะกรรมการ กทพ. 
 อนมุตัิอตัราคา่ผา่นทางใหม่ 
 เสนออตัราคา่ผา่นทางใหมไ่ปยงั

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคม 
 ประกาศอตัราคา่ผา่นทางใหม ่   

(ถ้ามี) ในราชกิจจานเุบกษา(1) 

 กระทรวงคมนาคมอาจพิจารณาไมป่ระกาศ
อตัราคา่ผา่นทางใหม ่ซึง่เป็นปัจจยัที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของ กทพ.(1) 

วันที่ 1 มีนาคม (ทุก 5 ปี)  ประมาณวันที่ 1 กันยายนของปีที่มี
การพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทาง 

อัตราค่าผ่านทาง
ใหม่มีผลบังคับใช้ 

การค านวณการปรับอัตราค่าผ่านทาง 

หมายเหต:ุ  (1) หากไมม่ีการประกาศอตัราค่าผ่านทางใหมใ่นราชกิจจานเุบกษา อตัราค่าผ่านทางเดิมจะยงัมีผลบงัคบัใช้ต่อไป 
 (2) เว้นแต่การให้สว่นลดอตัราค่าผา่นทางส าหรับด่านเก็บค่าผา่นทางท่ีคณะกรรมการ กทพ. ได้เคยมีมติอนมุติัไว้แล้วก่อนเข้าท าสญัญา RTA หรือการยกเว้นหรือก าหนดสว่นลดอตัราค่าผา่นทางตามนโยบายของรัฐบาลซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการ กทพ. มีมติเห็นชอบ

และกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศก าหนดแล้ว 
  

(วันเร่ิมพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางคร้ังแรกคือ วันที ่1 มีนาคม 2566 โดยการพิจารณาปรับอัตราค่า
ผ่านทางคร้ังล่าสุดของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี เร่ิมต้นเม่ือเดือนมีนาคม 2561) 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญของ กทพ. 

 พิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส าหรับเดือนมีนาคมของปีที่มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางเทียบกับปีที่มีการ
ปรับอัตราค่าผ่านทางครัง้สุดท้าย ทัง้นี ้เป็นดัชนีย้อนหลังขม่เกินปี 2561 

 การค านวณปรับอัตราค่าผ่านทางจะปรับเป็นจ านวนเตม็ช่วงละ 5.0 บาท 

 หากจ านวนคา่ผา่นทางที่จะเพิ่มขึน้ ≥ 2.5 บาท อตัราคา่ผา่นทางจะปรับขึน้เป็น
จ านวนเต็ม 5.0 บาท 

 หากจ านวนคา่ผา่นทางที่จะเพิ่มขึน้ < 2.5 บาท จ านวนดงักลา่วจะถกูปัดทิง้ 

 เมื่อค านวณอตัราค่าผ่านทางใหม่ด้วยสตูรการค านวณตามที่ได้ก าหนดไว้ใน RTA แล้ว 
กทพ. จะปฏิบตัิตามขัน้ตอนภายในและกระบวนการตามที่ระบไุว้ในกฎหมายที่ใช้บงัคบั
กบั กทพ. เพื่อเสนอการปรับอตัราคา่ผา่นทางไปยงักระทรวงคมนาคม 

 นอกเหนือจากการปรับอัตราค่าผ่านทางตามที่ก าหนดขว้ใน RTA กทพ. จะต้องขอ
ความยินยอมจาก TFFIF ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันท าการ ก่อนการปรับหรือ
เปลีย่นแปลงอตัราคา่ผา่นทาง ก าหนดสว่นลดอตัราคา่ผา่นทาง หรือการยกเว้นการจดัเก็บ
คา่ผา่นทาง(2) 
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หวัข้อการน าเสนอ 

ความเป็นมาของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  2 

ทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกและลกัษณะอตุสาหกรรม 3 

สญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้และโครงสร้างของกองทนุ 4 

จดุเดน่ของการลงทนุและความเสี่ยงที่ส าคญั 5 

ข้อมลูทางการเงิน 6 

5 

8 

13 

17 

22 

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย 1 3 

17 

ภาคผนวก 7 25 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t%3D503209%26page%3D2&psig=AOvVaw37ppfbCwvfLDGP1RhEvYzf&ust=1532597327961250
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiErODy-bncAhUEP48KHQRnCx4QjRx6BAgBEAU&url=https://foursquare.com/v/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7-bang-kaew-toll-plaza/51518180e4b03b4257943ee5/photos&psig=AOvVaw0vAa7JjKn8QAq6CSIYRHva&ust=1532597800699460


116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 
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116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 

2,599  2,808  2,918  
2,158  2,260  

2,051  1,979  2,081  

1,533  1,585  

2558 2559 2560 1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 

ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบรูพาวิถี 

ทางพเิศษมกีระแสเงนิสดที่มั่นคงและมีอัตราการเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในอดีต 

กระแสเงนิสดที่ม่ันคงของทางพเิศษ 

ค่าผ่านทางทัง้หมดของสายทาง (1)  
(ล้านบาท)  

หมายเหต:ุ ปีงบประมาณสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
(1) ค่าผ่านทางทัง้หมดของสายทาง (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ของทางพิเศษท่ีกองเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกส าหรับแต่ละช่วงเวลาท่ีเก่ียวข้องถกูจดัท าขึน้จากข้อมลูทางบญัชีในอดีตของกทพ.ท่ีเก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงานของทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก โดยอตัรา

ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีบงัคบัใช้ ณ ปัจจบุนัอยูท่ี่อตัราร้อยละ 7  
(2) รายได้ท่ีโอนจะคิดเป็นร้อยละ 45.0 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสทุธิท่ีจดัเก็บได้จากสายทางในปัจจบุนัของทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัโอนสิทธิ โดยอาจมีการปรับสดัสว่นการแบง่รายได้ดงักลา่วเพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจส าหรับ 

กทพ. ในกรณีท่ีสามารถด าเนินการบรรลเุป้าหมายรายได้ท่ีก าหนดไว้ส าหรับทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก 
(3) ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกองทนุและค่าใช้จ่ายในการจดัท าประกนัภยับางรายการ 

3,844 

4,650 4,787 4,999 

 TFFIF จะได้รับส่วนแบ่งรายขด้ค่าผ่านทางรวมสุทธิร้อยละ 45(2)  

 ทางพิเศษฉลองรัชและบรูพาวิถีเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลากวา่ 21 ปี และ 20 ปี ตามล าดบั 

 คา่ผา่นทางเก็บเป็นเงนิสดแทบทัง้หมด 

 TFFIF ขม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหรือเงนิลงทุนใดๆ ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทางพิเศษ(3) 

197 213 222 219 230 

140 140 148 147 157 

2558 2559 2560 1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 

ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบรูพาวิถี 

337 353 369 
366 

387 
3,691 

ปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียต่อวัน  
(พันคันต่อวัน) 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 



116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 
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2558 2560 1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60 

1 ต.ค. 60 -  
30 ม.ิย. 61 

2558 2560 1 ต.ค. 59 -  
30 ม.ิย. 60 

1 ต.ค. 60 - 30 
ม.ิย. 61 

ทางพิเศษฉลองรัช 
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร= 

350,000 คนัต่อวนั 

ทางพิเศษบรูพาวถีิ 
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร= 

360,000 คนัต่อวนั 

TFFIF มีโอกาสในการเตบิโตจากหลากหลายปัจจัย  

 ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอาจเพิ่มขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของ
พฤติกรรมของผู้ใช้ทาง(1) 

 ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรเป็นตวัเลขทางทฤษฎี ปริมาณการจราจรจริง
อาจสงูกวา่ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรได้ 

 นโยบายลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆ ของภาครัฐในอนาคต 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ศกึษาการน าทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 เข้า

ระดมทนุผา่น TFFIF แล้ว(2) 
 TFFIF สามารถใช้เงินกู้ ในการซือ้ทรัพย์สนิในอนาคตเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ทางพเิศษท่ีจะช่วยเพิ่มปริมาณการจราจรบนทางพเิศษฉลองรัชและ / หรือ 
ทางพเิศษบูรพาวถีิโดยตรง 

การเปิดให้บริการ 

ระบบทางดว่นขัน้ท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2 เช่ือมตอ่ไปยงัถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวนัออก และสว่นตอ่ขยายทดแทน ตอน N1 

ภายในปี 2566 

ทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบรีุ ภายในปี 2569 

ทางหลวงพเิศษ ระยะทาง (กม.) จุดเร่ิมต้น ปลายทาง วันเร่ิมให้บริการ 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
(มอเตอร์เวย์) 

125.9 กรุงเทพ  
มหานคร 

ชลบรีุ และพทัยา 2541 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
(วงแหวนรอบนอก- 
กาญจนาภิเษก) 

64.0 บางพล ี บางปะอิน 2542 

หมายเหต:ุ ปีงบประมาณสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
(1) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอ้างอิงมาจากรายงานประเมินปริมาณจราจรของผู้ประเมินปริมาณการจราจร (โชติจินดา คอนซลัแตนท์)  ซึง่ค านวณจาก (ก) พฤติกรรมของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบนแต่ละช่วงทางพิเศษ (Section) ในปัจจบุนั รวมถึงปริมาณ

การจราจรและสดัสว่นการขึน้การลงของแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทาง สดัสว่นปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางบนช่วงทางพิเศษนัน้ ๆ  ต่อปริมาณการจราจรทัง้วนั เป็นต้น และ (ข) ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีซึง่อ้างอิงตาม
มาตรฐานคู่มือความจงุานวิศวกรรมการทาง (Highway Capacity Manual) ท่ีก าหนดปริมาณการจราจรท่ีสามารถวิ่งผ่านช่องจราจรต่อชัว่โมงไว้ท่ี 2,300 Passenger Car Unit (“PCU”) ต่อชัว่โมงต่อช่องจราจร โดยจะถือวา่ปริมาณการจราจรบนทางพิเศษเต็มความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรเมื่อช่วงทางพิเศษเกินกวา่กึ่งหนึ่งของช่วงบนทางพิเศษทัง้หมด มีอตัราสว่นปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน (ขาเข้าหรือขาออก) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีเท่ากบัหรือมากกวา่ 1.0 ทัง้นี ้ในการค านวณความสามารถ
ในการรองรับปริมาณการจราจรท่ีได้กลา่วมาเป็นความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามสภาพการใช้งานและสภาพโครงสร้างของทางพิเศษในปัจจบุนั และยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบการจดัการจราจรและพฤติกรรมของผู้ ใช้ทางพิเศษด้วย ดงันัน้ จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ ใช้ทางพิเศษ 

(2) มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 (http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9932031032.pdf) 

การขยายระบบทางพเิศษและทางเช่ือมต่ออ่ืนๆ การเปิดให้บริการ 

ทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน
ตะวนัตก 

ภายในปี 2565 

โครงข่ายทางเช่ือมระหว่างทางยกระดบัอตุราภิมขุและทางพิเศษศรีรัช –  
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ภายในปี 2569 

โครงการทางเช่ือมตอ่ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) – ทา่เรือกรุงเทพ อยู่ระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ 
โครงการทางเช่ือมตอ่ทางพิเศษบรูพาวิถี-ถนนเลี่ยงเมืองชลบรีุ อยู่ระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ 

การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของปริมาณการจราจร 1 

ประโยชน์จากการขยายระบบทางด่วนและทางเช่ือมต่อ 3 

โอกาสการเข้าลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 2 

(พันคันต่อวัน) 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช และ/หรือ ทาง
พิเศษบรูพาวิถี 
 แผนพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ของรัฐบาล 
 การเติบโตของนิคมอตุสาหกรรมในบริเวณไมไ่กลจากทางพิเศษบรูพาวิถี 
 การเพิ่มขึน้ของปริมาณผู้โดยสารท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ ซึง่บริษัท ทา่อากาศยาน

ไทย จ ากดั (มหาชน) มีแผนการลงทนุเพื่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลงัที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึน้แล้ว 
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 RTA มีระยะเวลา 30 ปี ซึง่ยาวกวา่ระยะเวลาของสญัญาของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
อื่นในประเทศไทยที่มีโครงสร้างการลงทนุเป็นลกัษณะการลงทนุในสญัญาแบง่รายได้ 

 
 
 
 
 
 

 รายขด้ปรับตามอัตราเงนิเฟ้อตามข้อตกลงที่ก าหนดใน RTA 

 

ระยะเวลาของสัญญาเพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศขทย ที่มีโครงสร้างการลงทุนเป็นลักษณะการลงทุน
ในสัญญาแบ่งรายขด้ ณ วันที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วขปเป็นครัง้แรก (IPO) 

ชื่อยอ่กองทนุ 

ระยะเวลา(1) 30 ปี 16 ปี 15 ปี(2) 20 ปี 9(3) ปี 

RTA 

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย 

 มีมาตรการสร้างแรงจงูใจ โดย กทพ. จะขด้รับส่วนแบ่งรายขด้ในส่วนที่สูงกว่าประมาณ
การ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดความมัน่ใจได้วา่กทพ.และ กองทนุจะมีผลประโยชน์
ที่เป็นขปในทิศทางเดยีวกนัและการเพิ่มขึน้ของรายขด้ค่าผ่านทางนัน้จะเป็น
ประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย 

สร้างรายขด้ระยะยาวที่ปรับตามอัตราเงนิเฟ้อ ประมาณการรายได้คา่ผา่น 
ทางรวมสทุธิ 

สว่นท่ีเกินประมาณการ (1)(2) ร้อยละ <45(2) ร้อยละ >55(2) 

หมายเหต:ุ 

ร้อยละ 45(2)  ร้อยละ 55(2) 

ลักษณะการลงทุนที่สร้างมูลค่าในระยะยาวต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

4.9%  

(0.7%) 

2.7%  2.9%  3.5%  2.8%  
1.8%  

(0.3%) (0.3%) 

0.5%  0.8%  

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 

การเตบิโตของดัชนี CPI ของกรุงเทพมหานครในอดีต(4) 

(1) ระยะเวลาของสญัญาของ BTSGIF, BRRGIF, EGATIF และ ABPIF เป็นข้อมลูจากหนงัสือชีช้วนบนเว็บไซต์ของส านกังานก.ล.ต. 
(2) ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของสญัญาโอนสิทธิในรายได้สทุธิของบริษัท บรีุรัมย์พลงังาน จ ากดั และบริษัท บรีุรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั  
(3) ระยะเวลาของสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจากบริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั 

 RTA ก าหนดสตูรการพิจารณาปรับอตัราคา่ผา่นทางทกุ 5 ปี ตามดชันี CPI ซึง่ท าให้ 
TFFIF เป็นการลงทุนที่มีการป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราเงนิเฟ้อ 
– การปรับอตัราคา่ผา่นทางจะปรับเป็นจ านวนเต็มช่วงละ 5.0 บาท หากอตัราคา่ผา่น
 ทางที่ค านวณได้ตาม CPI เพิ่มขึน้เกินกวา่หรือเทา่กบั 2.5 บาท 
– การปรับอตัราคา่ผา่นทางครัง้ลา่สดุเกิดขึน้เมื่อเดือนกนัยายน 2561 และจะมีการ 
พิจารณาปรับอตัราคา่ผา่นทางครัง้ตอ่ไปในปี 2566 

– ทัง้นี ้การปรับอตัราคา่ผา่นทางขึน้นัน้ขึน้อยูก่บัการประกาศอตัราคา่ผา่นทางใหมข่อง 
กระทรวงคมนาคมในราชกิจจานเุบกษา(5) ซึง่เป็นปัจจยัที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของ 

 กทพ. 

55% 

45% 

55% 

60% 

65% 

70% 

80% 

45% 

40% 

35% 

30% 

20% 

100% 

110% 

115% 

>120% 

0% 

105% 

ร้อยละของรายขด้ของ
โครงการฯ สุทธิท่ีเก็บขด้จริง

เทียบกับประมาณการ 

การปรับปรุงส่วนแบ่งรายขด้ท่ีโอนตามรายขด้ 
ของโครงการฯ สุทธิท่ีเก็บขด้จริง 

ประมาณการรายได้ของโครงการฯ สทุธิ ตามท่ีระบุ
ไว้ใน RTA ณ วนัโอนสทิธิ(6) อ้างอิงจากข้อมลูใน
รายงานการประเมินปริมาณการจราจรซึง่จดัท า
โดยผู้ประเมินปริมาณการจราจร ณ วนัท่ี 23 

สงิหาคม 2561 (โดยมีสมมตฐิานว่าอตัราคา่ผ่าน
ทางจะถกูปรับขึน้ทกุๆ 5 ปีตามวิธีท่ีระบใุน RTA) 

กทพ. 

กทพ. 

กทพ. 

กทพ. 

กทพ. 

กทพ. 

TFFIF 

TFFIF 

TFFIF 

TFFIF 

TFFIF 

TFFIF 

(4) ข้อมลูจากส านกัดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(5) หากไมม่ีการประกาศอตัราค่าผ่านทางใหมใ่นราชกิจจานเุบกษา อตัราค่าผ่านทางเดิมจะยงัมีผลบงัคบัใช้ต่อไป 
(6) วนัโอนสิทธิ หมายถึง วนัแรกท่ีกองทนุมีสิทธิในรายได้ท่ีโอน ตามท่ีก าหนดไว้ใน RTA  
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 กทพ. เป็นผู้ด ำเนินงำนบริหำร จดักำร เก่ียวกบัทำงพิเศษฉลองรัชและ
บรูพำวิถีทัง้หมด ตัง้แต ่ 

 จดัเก็บคำ่ผำ่นทำงและน ำสง่รำยได้ที่โอน 
 ซอ่มบ ำรุง 
 ด ำเนินแนวทำงเพิ่มประสทิธิภำพ 
 กำรเสนอปรับอตัรำคำ่ผำ่นทำง 
 กำรจดัท ำรำยงำนตำ่งๆ 

TFFIF ขด้รับส่วนแบ่งรายขด้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ 
ที่จัดเก็บขด้จริง  

 รำยได้ในอนำคตที่กองทนุจะได้รับนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัตำ่งๆ ที่อยู่
นอกเหนือกำรควบคมุของ กทพ. ซึง่อำจรวมไปถึง 

– ปริมำณกำรจรำจรของทำงพิเศษ 

– ควำมสำมำรถในกำรปรับอตัรำคำ่ผำ่นทำงและกำรยกเว้นกำร
จดัเก็บคำ่ผำ่นทำง 

 กำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมกำรเดินทำงและกำรพฒันำระบบขนสง่
มวลชนอื่นๆ โดยเฉพำะที่มีเส้นทำงใกล้เคียงกนัและอำจจะทดแทน
กำรใช้ทำงพิเศษฉลองรัชและทำงพิเศษบรูพำวิถีได้ 

 กำรประกนัภยัที่กองทนุจดัท ำอำจไมเ่พียงพอท่ีจะครอบคลมุควำม
เสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ได้ทัง้หมด ซึง่อำจจะกระทบตอ่กระแสเงินสดที่
สำมำรถจ่ำยให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้และอำจมีผลกระทบตอ่รำคำ
ของหนว่ยลงทนุได้ 

การพึ่งพากทพ. ในการปฏิบัตงิานและการน าส่งรายขด้ที่โอน 
1 

ข้อควรพจิารณาและความเส่ียงที่ส าคัญ 
2 

ค าเตือน: ผู้ลงทนุโปรดศกึษาข้อมลูปัจจยัความเสีย่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจากร่างหนงัสอืชีช้วน 

 แหลง่รำยได้หลกัในปัจจบุนัของกองทนุมีเพียงสทิธิในรำยได้ที่โอนเป็น
ระยะเวลำ 30 ปี หำกกองทนุไมส่ำมำรถได้มำเพิ่มเติมซึง่ทรัพย์สนิหรือ
กระแสรำยได้อื่นในอนำคต มลูคำ่ทรัพย์สนิกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ี
กองทนุลงทนุจะลดลงตำมอำยสุทิธิในรำยได้ที่โอนท่ีเหลอือยู ่โดยมลู
คำ่ที่ลดลงในแตล่ะปีอำจเป็นจ ำนวนที่ไมเ่ทำ่กนั ซึง่ขึน้อยูก่บักำรประเมิน
คำ่ทรัพย์สนิดงักลำ่ว และเมื่อสิน้สดุระยะเวลำตำมสญัญำ RTA มลูคำ่
หนว่ยลงทนุอำจลดลงจนถึงศนูย์บำทได้ 

ลักษณะของการลงทุนในสัญญาแบ่งรายขด้ 
3 
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หวัข้อการน าเสนอ 

ความเป็นมาของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  2 

ทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกและลกัษณะอตุสาหกรรม 3 

สญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้และโครงสร้างของกองทนุ 4 

จดุเดน่ของการลงทนุและความเสี่ยงที่ส าคญั 5 

ข้อมลูทางการเงิน 6 

5 

8 

13 

17 

22 

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย 1 3 

ภาคผนวก 7 25 
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2,051  1,979  2,081  
1,533  1,585 

2558 2559 2560 1 ต.ค. 59 -  
30 มิ.ย. 60 

1 ต.ค. 60 - 30 
มิ.ย. 61 

2,599  2,808  2,918  

2,158  2,260 

2558 2559 2560 1 ต.ค. 59 -  
30 มิ.ย. 60 

1 ต.ค. 60 -  
30 มิ.ย. 61 

ผลการด าเนินงานในอดีตของทางพเิศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายขด้ครัง้แรก 

ทางพเิศษฉลองรัช ทางพเิศษบูรพาวิถี 

ค่าผ่านทางทัง้หมดของสายทาง (1)  
(ล้านบาท)  

หมายเหต:ุ ปีงบประมาณสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน (1) ค่าผ่านทางทัง้หมดของสายทาง (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ของทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกส าหรับแต่ละช่วงเวลาท่ีเก่ียวข้องถกูจดัท าขึน้จากข้อมลูทางบญัชีในอดีตของ กทพ.ท่ีเก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงานของทาง
พิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก  โดยอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีบงัคบัใช้ ณ ปัจจบุนัอยูท่ี่อตัราร้อยละ 7 อยา่งไรก็ตาม RTA ระบอุตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีจะน ามาค านวณท่ีร้อยละ 10 เน่ืองจากการขยายเวลาการลดอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมเหลือร้อยละ 7 จะได้รับการ
พิจารณาเป็นรายปี  

 รายได้ที่โอน = ร้อยละ 45 ของ (คา่ผา่นทางทัง้หมดของสายทาง – จ านวนที่มากกวา่ระหวา่ง (ก) ร้อยละ 10 หรือ (ข) อตัราภาษีมลูคา่เพิ่มที่บงัคบัใช้จริงกบัอตัราคา่ผา่นทางตามรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ใน RTA ) 

 ลดลงเนื่องจากมีการซอ่มบ ารุงถนนใต้ทางพิเศษบรูพาวิถีระหวา่ง ปี 2558-2559 ท าให้ 
1. รถยนต์ 4 ล้อ หลกีเลีย่งช่วงซอ่มทาง และขึน้มาใช้ทางพิเศษบรูพาวิถี เป็นช่วงสัน้ๆ แทน 

ท าให้การจราจรหนาแนน่ในบริเวณดงักลา่ว 
2. รถขนาดใหญ่หรือรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษบรูพาวิถีเป็นระยะทางยาวๆ หลกีเลีย่งการจราจร

หนาแนน่ช่วงสัน้ๆ ไปใช้เส้นทางอื่นแทน 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของค่าผ่านทาง
ระหว่างปี 2558 - 2560: ร้อยละ 6.0 ต่อปี 

อัตราการเติบโตของค่าผ่านทาง: 
 ร้อยละ 4.7 

อัตราการเติบโตของค่าผ่านทาง:  
ร้อยละ 3.4 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของค่าผ่านทาง
ระหว่างปี 2558 - 2560: ร้อยละ 0.7 ต่อปี 

ค่าผ่านทางทัง้หมดของสายทาง (1)  
(ล้านบาท)  

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
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1,615  1,250  1,839  

332  
249  

332  

2560 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 2562E
ก าไรสทุธิ สภาพคลอ่งสว่นเกินจากคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ าหน่าย 

หมายเหต:ุ  ปีงบประมาณสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน  ข้อมลูงบการเงินของปีงบประมาณ 2560 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 เป็นข้อมลูท่ียงัไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบ ข้อมลูทางการเงินของ TFFIF ท่ีไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบได้จดัท ามาเพื่อเป็นตวัอยา่งเท่านัน้ ข้อมลูทางการเงินท่ี
คาดการณ์ไว้ ได้จดัท าเสมือนวา่ TFFIF ได้มีการจดัตัง้ขึน้ และการโอนสิทธิในรายได้ตาม RTA  มีผลในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 และจดัท าขึน้ภายใต้สมมติฐานบางประการ หลงัจากท าการปรับปรุงแล้ว โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อแสดงผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในวนัท่ีก าหนด ซึง่อาจไมต่รงกบัผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดท่ีแท้จริง ของ TFFIF ประมาณการได้มีการอ้างอิงจากสมมติฐานท่ีอยู่ในร่างหนงัสือชีช้วน และเอกสารส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศท่ีได้มีการจดัเตรียมเพื่อ 
TFFIF นี ้ประมาณการดงักลา่วขึน้อยูก่บัความไมแ่น่นอนทางธุรกิจ ทางเศรษฐกิจ และความไมแ่น่นอนอ่ืนๆ ซึง่อาจไมอ่ยูใ่นการควบคมุของ TFFIF และ บริษัทจดัการ ผลการด าเนินงานจริงจึงอาจมีความแตกต่างจากการประมาณการในงานน าเสนอนี ้ทาง TFFIF และ บริษัท
จดัการ ไมรั่บประกนัผลด าเนินงาน การจ่ายปันผล และตวัเลขประมาณการทัง้สิน้ 
(1) รายได้จากเงินลงทนุใน RTA หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการ ฯลฯ (2) ค านวณจากก าไรสทุธิหลงัปรับรวมสภาพคลอ่งสว่นเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ าหนา่ย (3) ไมม่ีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุภายหลงัการรับรู้เงินลงทนุเมื่อเร่ิมแรก (4) ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. สภาพคลอ่งสว่นเกินจากการตดัจ าหน่ายคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุสามารถน าไปคืนให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุผา่นการลดทนุได้   

(5) ค าเตือน: ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วค านวณจากผลรวมจ านวนเงินทนุเร่ิมแรกและจ านวนเงินเบือ้งต้นที่คาดวา่จะได้รับจากการเสนอขายสว่นเพิ่มทนุเบือ้งต้นจ านวน 
41,000 – 45,700 ล้านบาท โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิที่มีการปรับปรุงแล้ว  รวมทัง้สมมติฐานในการตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบญัชี และสมมติฐานหลกัที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการจดัท าประมาณการ (สามารถศกึษาเพิ่มเติมได้ในหน้า 26 และ 27 หรือ จากร่างหนงัสอืชีช้วน) ซึง่เป็นเพียงการแสดง
ประมาณการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และไมอ่าจรับรองผลได้ ทัง้นีจ้ านวนเงินสดุท้ายที่จะได้รับจากการเสนอขายสว่นเพิ่มทนุอาจแตกตา่งจากประมาณการดงักลา่ว 

สรุปข้อมูลทางการเงนิเสมือนและประมาณการการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตำมประมำณกำรของผูป้ระเมินปริมำณกำรจรำจร และผูป้ระเมินรำคำอิสระ 

2,045  
1,573  

2,268  

2560 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 2562E

(ล้านบาท) 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล: อยำ่งน้อย ปีละ 2 ครัง้ 

 อัตราการจ่ายเงนิปันผล: ≥ ร้อยละ 90 จำกก ำไรสทุธิที่มีกำรปรับปรุงแล้ว  
 การลดทุน: ใน 3 ปีแรกส ำหรับกำรตดัจ ำหนำ่ยคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรเสนอขำย(4) 

1,499 
2,171 1,947 

รายขด้จากเงนิลงทุนใน RTA  

จ านวนเงนิที่สามารถปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน(2)(3) นโยบายการจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1,615  1,250  
1,839  

2560 1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 2562E

รายขด้จากการลงทุนหลังหกัค่าใช้จ่าย(1) 

95.2% 95.3% 95.7% 

เงินปันผลและการปันสว่นแบ่งจากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดั
จ าหน่าย คดิเป็นร้อยละของรายได้จากเงินลงทนุใน RTA  

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562(5) 

ประมาณการอตัราเงินปันผลจากก าไรสทุธิ ร้อยละ 4.02 – 4.49 

ประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งจากสภาพคล่องส่วนเกินจากคา่ใช้จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ าหน่าย 

ร้อยละ 0.73 – 0.81 

ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(3) ร้อยละ 4.75 – 5.30 

(ล้านบาท) 

(ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

เงินปันผล 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งในปีแรกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การปันสว่นแบ่งจากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากคา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ าหน่าย 

ประมาณการเงินปันผล ประมาณการการปันสว่นแบ่งจากสภาพคลอ่งสว่นเกินจากคา่ใช้จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ าหน่าย 
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ความเป็นมาของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  2 

ทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกและลกัษณะอตุสาหกรรม 3 

สญัญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้และโครงสร้างของกองทนุ 4 

จดุเดน่ของการลงทนุและความเสี่ยงที่ส าคญั 5 

ข้อมลูทางการเงิน 6 

5 

8 

13 

17 

22 

สรุปรายละเอียดการเสนอขาย 1 3 

ภาคผนวก 7 25 

หวัข้อการน าเสนอ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t%3D503209%26page%3D2&psig=AOvVaw37ppfbCwvfLDGP1RhEvYzf&ust=1532597327961250
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiErODy-bncAhUEP48KHQRnCx4QjRx6BAgBEAU&url=https://foursquare.com/v/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7-bang-kaew-toll-plaza/51518180e4b03b4257943ee5/photos&psig=AOvVaw0vAa7JjKn8QAq6CSIYRHva&ust=1532597800699460


116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 

26 

116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 

การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ 

 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ประเมินปริมาณการจราจร เนื่องจาก 
 มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก 
 เป็นท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาในธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ 

 การประมาณการปริมาณการจราจรใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลโดยอาศยัสมมติฐานที่ส าคญัจากแบบจ าลองการจราจรของส านกังานนโยบายและแผนการ
ขนสง่และจราจร 

 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการประมาณการปริมาณการจราจร 
 ข้อมลูทางเศรษฐกิจและสงัคมของพืน้ท่ีโดยรอบทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก 
 ปริมาณการจราจรของสายทางตา่งๆ ทีเ่ช่ือมตอ่กบัทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก 
 การพฒันาของรูปแบบการเดินทางอื่นๆ ที่มีลกัษณะแขง่ขนั 
 ปัจจยัอื่นๆ เช่น ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิและพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น 

 สมมติฐานการปรับอตัราคา่ผา่นทางขึน้ทกุๆ 5 ปีตามวิธีที่ระบใุน RTA ซึง่พิจารณาจากประมาณการดชันีราคาผู้บริโภคส าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนมีนาคม และสมมติฐานท่ี
ส าคญัอื่นๆ 

ปี 

สมมติฐานอัตราการ
เปล่ียนแปลงของดัชนีราคา

ผู้บริโภค(1) 

2562 ร้อยละ 1.54 

2563 ร้อยละ 1.93 

2564 ร้อยละ 2.13 

2565 ร้อยละ 2.33 

2566 - 2591 ร้อยละ 2.33 

ปี 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของ
ประมาณการปริมาณการจราจรเฉล่ียต่อวัน 

ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี 

2562 - 2567 ร้อยละ 5.08 ร้อยละ 5.73 

2567 – 2572 ร้อยละ 2.45 ร้อยละ 5.79 

2572 – 2577 -(2) ร้อยละ 4.48 

2577 – 2582 - -(2) 

2582 – 2587 - - 

2587 - 2591 - - 

หมายเหต:ุ (1) อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของประมาณการจากสถาบนัอิสระต่างๆ ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2561  
(2) ปริมาณการจราจรของทางพิเศษฉลองรัชและบรูพาวิถีจะเต็มความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรตามทฤษฎีบนทางพิเศษฉลองรัชและบรูพาวิถีในปี 2571 และ 2577 ตามล าดบั 

ปริมาณการจราจรและรายขด้ค่าผ่านทาง 

ปี 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของอัตรา
ค่าผ่านทางเฉล่ียต่อคัน 

ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถ ี

2562 - 2567 ร้อยละ 2.42 ร้อยละ 2.25 

2567 – 2572 ร้อยละ 2.37 ร้อยละ 2.77 

2572 – 2577 ร้อยละ 2.12 ร้อยละ 2.73 

2577 – 2582 ร้อยละ 1.92 ร้อยละ 2.49 

2582 – 2587 ร้อยละ 1.75 ร้อยละ 2.53 

2587 - 2591 ร้อยละ 0.32 ร้อยละ 0.25 



116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 

27 

116,10,10 

42,50,123 

20,69,171 

199,101,3 

1,77,137 

243,178,84 

212,229,247 

255,229,221 

224,235,246 

253,207,161 

252,233,204 

229,233,238 

44, 36, 82 

การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ (ต่อ) 

การประเมินมูลค่ารายขด้ท่ีโอนในอนาคตของทางพเิศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายขด้ครัง้แรก 

 บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศขทย) จ ากัด และ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ 

 ประเมินมลูคา่รายได้ที่โอนในอนาคตของทางพิเศษที่กองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรกโดยวธีิคิดประเมินมลูคา่จากรายได้ (Income approach) โดยน าประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในแต่
ละปีตาม RTA มาคิดลดด้วยอตัราคิดลดที่เก่ียวข้อง 

 การประเมินมูลค่าของผู้ประเมินทัง้สองรายเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ขม่ใช่มูลค่าของกองทุน ดังนัน้จึงเป็นมูลค่าก่อนหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน 

สรุปอัตราคิดลดและมูลค่าทรัพย์สิน (ร้อยละ / ล้านบาท) 

  

อัตราคิดลด ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 7.50 

มูล
ค่า

โด
ยผู้

ปร
ะเ
มิน

รา
คา

อิส
ระ

 

ทางพิเศษฉลองรัช 27,143 24,852 

ทางพิเศษบูรพาวิถ ี 26,218 23,805 

รวม 53,361 48,657 
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ค าเตือนและข้อควรพจิารณา 
เอกสารนีจ้ดัท าขึน้โดยส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั (“สคร.”) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (“กองทนุ") การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) (“KTAM”) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (เรียกรวมกบั KTAM ว่า “บริษัทจดัการ”) เพ่ือใช้เฉพาะในการน าเสนอข้อมลูครัง้นีใ้ห้แก่นกัลงทนุ  

ข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในการน าเสนอนี ้หรือท่ีมีการกล่าวถึงในการน าเสนอครัง้นีเ้ป็นข้อมูลท่ีเป็นความลบัโดยเคร่งครัด และผู้ เข้าร่วมกา รน าเสนอครัง้นีต้้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลบัโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกัน ข้อมูลซึง่ปรากฏอยู่ในการน าเสนอครัง้นีไ้ด้
จดัเตรียมให้ทา่นเพ่ือใช้เป็นข้อมลูเทา่นัน้ และห้ามมิให้น าไปท าซ า้หรือแจกจ่ายตอ่ให้แก่บคุคลอ่ืนใด ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น การท่ีทา่นเข้าร่วมในการน าเสนอครัง้นีห้รือรับเอกสารนี ้ถือว่าท่านตกลงว่า (1) ท่านได้อ่านและตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามข้อความใน
เอกสารค าบอกกลา่วนี ้และ (2) ทา่นจะรักษาข้อมลูเก่ียวกบัการน าเสนอครัง้นีไ้ว้เป็นความลบั ตลอดจนรักษาข้อมลูท่ีมีการเปิดเผยในเอกสารนีห้รือท่ีมีการหารือกนัในการน าเสนอครัง้นีไ้ว้เป็นความลบัอย่างสงูสดุ โดยห้ามมิให้ส่ง ท าซ า้ น าไปให้ หรือแจกจ่าย
ข้อมลูในการน าเสนอครัง้นีห้รือส าเนาของข้อมลูดงักลา่วแก่บคุคลอ่ืนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกองค์กรของทา่น) ไม่ว่าเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด และไม่อนญุาตให้ท าซ า้เอกสารนีไ้ม่ว่าในลกัษณะใด การส่งต่อ ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือท าซ า้
เอกสารฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ได้รับอนญุาต การไม่ปฏิบตัติามข้อก าหนดดงักลา่วอาจถือเป็นการละเมิดหลกัเกณฑ์ของผู้น าเสนอข้อมลู และกฎหมายหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เอกสารนีม้ิใช่เป็นการเสนอหลกัทรัพย์ใดๆ เพ่ือขายในสหรัฐอเมริกา หลกัทรัพย์ท่ีอ้างถึงในเอกสารนีม้ิได้จดทะเบียนและจะไม่น าไปจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และมิอาจน าไปเสนอขาย
หรือขายในสหรัฐอเมริกา กองทนุไม่มีความประสงค์ท่ีจะจดทะเบียนภายใต้ พระราชบญัญตับิริษัทจดัการการลงทนุของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) โดยอาศยัข้อยกเว้นตามมาตรา 3(ซี)(7) ของกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ไม่มีการเสนอขาย
หน่วยลงทนุแก่ประชาชนทัว่ไปในสหรัฐอเมริกา เอกสารการน าเสนอนีห้รือส าเนาของเอกสารนีห้้ามมิให้น าไป ส่งไป หรือแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในหรือไปยงัเขตอ านาจของประเทศใดซึ่งมีข้อห้ามในลกัษณะดงักล่าว ซึง่รวมถึงสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญ่ีปุ่ น และสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เนือ้หาบางสว่นของเอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยอาศยัสมมตฐิานและข้อมลูบางประการท่ีได้รับจาก สคร. กทพ. บริษัทจดัการ และกรรมการ เจ้าหน้าท่ี พนกังาน ตวัแทน และบริษัทในเครือของบุคคลดงักล่าวแต่ละราย และ /หรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ข้อมูล
ทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี ้และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีให้ทางวาจา ถือว่าเป็นข้อมูล ณ วนัท่ีท าการน าเสนอนี ้ (หรือก่อนหน้านัน้หากมีการระบุไว้เช่นนัน้) และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในการน าเสนอนีม้ิได้มีการ
ตรวจสอบโดยอิสระ ข้อมลูในการน าเสนอนีเ้ป็นข้อมูลในรูปของการสรุปและไม่ถือว่าเป็นข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ อนึ่ง สคร. กองทนุ กทพ. บริษัทจดัการ และผู้ประสานงานการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากัด JP Morgan 
Securities plc ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) และผู้ รับประกันการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์รายใดท่ีอ้างถึงไว้ในเอกสารนี ้ (รวมเรียกว่า “ผู้ประสานงานการจดัจ าหน่าย”) หรือ
กรรมการ เจ้าหน้าท่ี พนกังาน ตวัแทน หรือบริษัทในเครือของผู้ประสานงานการจดัจ าหน่าย มิได้ให้ค ารับรองหรือค ารับประกันไม่ว่าโดยชดัแ จ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกับความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเป็นธรรม หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลท่ี
น าเสนอ หรือความสมเหตสุมผลของสมมตฐิานท่ีเป็นพืน้ฐานของข้อมลูใดๆ ของเอกสารนี ้ทัง้นี ้สคร. กองทนุ กทพ. บริษัทจดัการ ผู้ประสานงานการจดัจ าหน่าย และกรรมการ เจ้าหน้าท่ี พนกังาน ตวัแทน หรือบริษัทในเครือของบุคคลดงักล่าวแต่ละรายไม่มี
ความรับผิดชอบ ไม่มีภาระหน้าท่ี (รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงภาระหน้าท่ีในการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารนีใ้ห้เป็นปัจจบุนั) และไม่มีความรับผิด (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอนัเป็นผลมาจากสญัญา การกระท าละเมิดหรือประการอ่ืนใด) ส าหรับ
ความสญูเสียท่ีเกิดจากข้อมลูท่ีปรากฏในการน าเสนอนีห้รือข้อมลูทางวาจาท่ีให้ไว้โดยเก่ียวข้องกบัข้อมลูนัน้ 

การน าเสนอนีมี้ข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) และในระหว่างการน าเสนอนี ้ทางกองทนุและบริษัทจดัการอาจแสดงข้อมลูท่ีเป็นการประมาณการหรือข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกับเร่ือง
ตา่งๆ รวมถึงแนวโน้มธุรกิจและแนวโน้มการลงทนุของกองทนุ การแข่งขนั การประมาณการถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผลประกอบการท่ีคาดหมาย รา ยได้ค่าผ่านทางในอนาคต รายได้ท่ีโอนในอนาคต (ตามท่ีจะนิยามไว้ในเอกสารนี)้ ประมาณการ
จ านวนเงินท่ีสามารถปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ กระแสเงินสด หรือความต้องการด้านเงินทนุซึง่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้ อความทัง้หมดท่ีมิใช่ข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความ
ดงักลา่วมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจยัอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีทราบแล้วและท่ียงัไม่ทราบ ซึง่อาจท าให้ผลประกอบการ ผลการด าเนินงาน หรือความส าเร็จตามเป้าหมายของกองทนุซึง่เกิดขึน้จริงแตกต่างไปอย่างมีนยัส าคญัจากท่ีระบุไว้โดยชดัแจ้งหรือโดย
ปริยายในข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ในบางกรณี ท่านสามารถระบุได้ว่าข้อความใดเป็นข้อความท่ีมีลกัษณะคาดการณ์ในอนาคตโดยพิจารณาจากการใช้ถ้อยค า เช่น “สามารถ” “อาจจะ” “คาดว่า” “คาดหมายว่า” “เช่ือว่า” “ประสงค์ท่ีจะ” 
“ประมาณว่า” หรือถ้อยค าอ่ืนๆ ซึง่แสดงนยัคล้ายคลงึกนั ทา่นควรศกึษาปัจจยัความเสี่ยงท่ีปรากฏในหนงัสือชีช้วนฉบบัภาษาไทยหรือในเอกสารเสนอขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ กทพ. กองทนุ และบริษัทจดัการ จดัท าขึน้โดยเก่ียวข้องกับธุรกรรมท่ีมุ่ง
จะเข้าท า อนึง่ เม่ือค านงึถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่ในปัจจุบนัยงัไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นนยัส าคญัในขณะนี  ้จงึไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคตท่ีปรากฏอยู่ในการน าเสนอนีจ้ะเกิดขึน้จริง และ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัจากที่ระบไุว้ในข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ทา่นไม่ควรยดึถือเอาข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าเป็นการคาดเดาเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดในอนาคต ข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต
ดงักล่าวถือว่าเป็นข้อความ ณ วนัท่ีมีการจดัท าข้อความนัน้ และ สคร. กองทุน กทพ. บริษัทจดัการ ผู้ประสานงานการจดัจ าหน่าย และกรรมการ เจ้าหน้าท่ี พนกังาน ตวัแทน หรือบริษัทในเครือของบุคคลดงักล่าวแต่ละราย ไม่มีค วามประสงค์ หรือไม่มี
ภาระหน้าท่ีในการแก้ไข เพิ่มเตมิ ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั หรือทบทวนข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ นัน้ ทัง้นีเ้ว้นแตก่ฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบัจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อมลูตา่งๆ รวมถึงการคาดการณ์และการประมาณการเก่ียวกบักิจการทางพิเศษและปริมาณผู้ ใช้บริการในประเทศไทย (โดยเฉพาะในส่วนของทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก ดงัท่ีนิยามไว้ในเอกสารนี )้ ซึง่ปรากฏอยู่ในเอกสารนีมี้ท่ีมาจาก 
บริษัท โชตจิินดา คอนซลัแตนท์ จ ากดั และบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจเินียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) กลุม่ผู้ วิจยัและท่ีปรึกษา และจากแหล่งข้อมูลภายนอกดงัท่ีระบุช่ือไว้ในเอกสารนี ้ข้อมูลการคาดการณ์และการประมาณการเก่ียวกับกิจการ
ทางพิเศษ ประกอบด้วยอตัราคา่ผ่านทางในอนาคต และปริมาณการจราจรในประเทศไทย (โดยเฉพาะในสว่นของทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก ดงัที่นิยามไว้ในเอกสารนี)้ มาจากสมมตฐิานบางประการซึง่อาจเกิดขึน้หรือไม่เกิดขึน้ก็ได้ ดงันัน้
จงึอาจแสดงหรือไม่แสดงถึงการด าเนินการและผลประการกอบท่ีแท้จริงในอนาคตก็ได้ การประเมินมูลค่าและประเมินราคาท่ีแสดงไว้เอกสารนีเ้ป็นข้อมูลท่ีได้รับมาจากบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด และบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทประเมินราคา และจากแหลง่ข้อมลูภายนอกดงัที่ระบช่ืุอไว้ในเอกสารนี ้
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ค าเตือนและข้อควรพจิารณา (ต่อ) 
เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน ข้อมลูทางการเงินทัง้หมดเก่ียวกบัคา่ผ่านทาง (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ซึง่ได้มาจากทางพิเศษท่ีกองทนุเข้าลงทนุในรายได้ครัง้แรก ท่ีน าเสนอและปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้เป็นข้อมลูท่ีจดัเตรียมตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีเปิดเผยไว้
ในหมายเหตปุระกอบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่สอดคล้องกบัการรับรู้ของรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ข้อมลูทางการเงินเสมือนท่ียงัมิได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี (“ข้อมลูทางการเงินเสมือน”) และข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติท่ี
ยงัมิได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี (“ข้อมลูทางการเงินสมมต”ิ) ท่ีปรากฏในเอกสารนีจ้ดัท าขึน้และน าเสนอตามนโยบายทางบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย เว้นแตไ่ม่มีการวดัมลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุในสญัญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ และไม่มีการน าเสนองบการเงินเตม็ชดุ ข้อมลูทางการเงินเสมือนและข้อมูลทางการเงินสมมติใช้เพ่ือประกอบการอธิบายเท่านัน้ โดยจัดท าขึน้โดยอาศยัสมมติฐานบางประการหลงัจากมีการปรับปรุงรายการบางรายการ ทัง้นี ้สมมติฐานและการ
ปรับปรุงรายการดงักลา่วอาจปรากฏหรือไม่ปรากฏในเอกสารนี ้ดงันัน้จึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินเสมือนและข้อมูลทางการเงินสมมติดงักล่าวในบริบทใดเป็นการเฉพาะ และไม่สามารถ
รับประกนัว่าสมมตฐิานท่ีใช้ในการจดัท าข้อมลูนัน้สอดคล้องกบัการด าเนินงานและผลประกอบการของตลาดในอนาคตหรือไม่ จ านวนเงินท่ีทัง้หมดท่ีแสดงไว้ในเอกสารน าเสนอนีอ้ยู่ในสกลุเงินบาท เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อมลูทางการเงินเสมือนอาจมิได้บ่งชีถ้ึงฐานะทางการเงินจริงของกองทนุซึง่กองทนุจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดขึน้ ณ วนัท่ีระบุไว้ และด้วยลกัษณะของข้อมูลทางการเงินเสมือน ข้อมูลทางการเงินดงักล่าวจึงอาจไม่แสดงข้อมูลท่ีแท้จริงของกองทนุในเร่ืองผล
ประกอบการ ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดท่ีแท้จริง ข้อมลูทางการเงินสมมตท่ีิแสดงไว้ในเอกสารนีจ้ดัท าขึน้โดยอาศยัสมมตฐิานบางประการซึง่จะแสดงไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัภาษาไทยและเอกสารเสนอขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศซึง่จดัท าขึน้โดย
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมท่ีมุ่งจะเข้าท า และขึน้อยู่กับปัจจยัความไม่แน่นอนและปัจจยัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตอนัมีนยัส าคญัทัง้ในด้านธุร กิจ เศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆ ซึง่หลายปัจจยัอยู่นอกเหนือการควบคมุของกทพ. กองทนุ และบริษัทจดัการ ดงันัน้ผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้จริงจงึอาจแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัจากข้อมลูทางการเงินสมมตท่ีิแสดงไว้ในการน าเสนอนี ้กองทนุไม่สามารถรับประกันข้อมูลทางการ เงินสมมติซึง่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี ้และไม่ถือเป็นการรับรองว่ากองทนุหรือบริษัทจดัการผูกพนัท่ีจะจดัสรรจ่าย
ผลตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในอนาคต 

การน าเสนอนีแ้ละข้อมลูซึง่ปรากฏอยู่ในเอกสารนีม้ิได้จดัเตรียมส าหรับผู้ ท่ีอาจจะเป็นผู้ลงทนุในกองทนุ และไม่ถือเป็นหรือเป็นสว่นหนึ่งของการเสนอขายหรือออก หรือค าชีช้วนหรือค าเชือ้เชิญให้ซือ้หรือจองซือ้หลกัทรัพย์ใดๆ ของกองทนุในประเทศใดๆ ซึง่ถือ
ว่าการเสนอ การชีช้วน หรือการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไม่ชอบด้วยกฎหมายหากไม่มีการจดทะเบียนหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในประเทศดงักลา่ว หรืออาจไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบโดยประการอ่ืนใดของประเทศ
ดงักลา่ว และไม่ให้ใช้หรือยดึถือการน าเสนอหรือข้อมลูดงักลา่วในลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นสญัญาหรือข้อผกูพนั หรือยดึถือเพ่ือการตดัสนิใจลงทนุในประการใดทัง้สิน้ 

เอกสารการน าเสนอนีไ้ม่ได้มีการย่ืนและจะไม่มีการน าไปย่ืนกบั ส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือเป็นการชีช้วนหรือเพ่ือการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือเสนอหรือให้บริการจดัการกองทนุหรือนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ แต่
ได้จดัเตรียมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ ส านกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองการโฆษณาการเสนอขายหลกัทรัพย์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ก่อนท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. จะอนมุตัใิห้เสนอขายหลกัทรัพย์ (และอนมุตัิร่างหนงัสือชีช้วน) เพ่ือให้ผู้ลงทนุมีเวลา
เพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจลงทนุ ดงันัน้ มิให้แจกจ่ายข้อมลูการน าเสนอนีต้อ่สาธารณะไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลซึง่ปรากฏอยู่ในเอกสารนีจ้ดัท าขึน้โดยอาศยัข้อมูลท่ีอยู่ในร่างหนงัสือชีช้วนท่ีได้ย่ืนต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ร่างหนงัสือชี ้
ชวนดงักลา่วยงัไม่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย ดงันัน้ข้อมลูในการน าเสนอนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้ การเสนอขายหน่วยลงทนุจะกระท าได้ต่อเม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิค าขออนมุตัิการเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนเพิ่มทนุของกองทนุ และเม่ือพ้น 14 
วนันบัแตว่นัท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูท่ีมีสาระตรงตามโครงการจดัการกองทนุและร่างหนงัสือชีช้วนท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิครัง้หลงัสดุตอ่ผู้ลงทุนผา่นระบบการรับสง่ข้อมลูตามท่ีก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดัการได้ระบุข้อมูลเก่ียวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทนุสว่นเพิ่มทนุไว้ในหนงัสือชีช้วนโดยครบถ้วน และได้แจ้งการด าเนินการดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.แล้ว 

ผู้ได้รับเอกสารน าเสนอนีต้กลงว่าคา่เสียหายเป็นตวัเงินไม่เพียงพอท่ีจะเยียวยาแก้ไขการฝ่าฝืนค าเตือนนี ้และนอกจากสิทธิเยียวยาแก้ไข อ่ืนทัง้หมดท่ีมีตามกฎหมายหรือตามหลกัความเป็นธรรมแล้ว สคร. กองทนุ กทพ. บริษัทจดัการ ผู้ประสานงานการจดั
จ าหน่าย และตวัแทนของบคุคลแตล่ะรายดงักลา่ว มีสทิธิได้รับการชดใช้ตามหลกัความเป็นธรรม ซึง่รวมถึงค าสัง่ห้ามและค าสัง่ให้ช าระหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจง โดยไม่จ าเป็นต้องพิสจูน์ถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง 
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