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1.1	 ชื่อกองทุน	ประเภท	เงินทุนจดทะเบียน	และอายุกองทุน

  ชื่อกองทุน  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
    BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (“BTSGIF”)

  ประเภทโครงการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

  เงินทุนจดทะเบียน  
• วันจัดตั้งกองทุน 62,510,400,000 บาท 

 (หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบล้านสี่แสนบาท)

• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	1 62,064,724,000 บาท 
 (หกหมื่นสองพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาท)

• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	2 61,786,900,000 บาท 
 (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนบาท)

• หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	3 61,416,468,000 บาท 
 (หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาท)

  อายุกองทุน ไม่ก�าหนดอายุกองทุน

1.2	 ชื่อบริษัทจัดการ	และผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลกองทุน
1
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2.1	 วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

•	 วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และเป้าหมาย

กองทนุจดัต้ังขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ลงทนุในกจิการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กองทุนสามารถ 
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการ
ลงทนุต่อหน่วยลงทนุอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้รบัผลตอบแทนจากการลงทนุในอัตราทีน่่าพอใจ

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกคือรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก (อันได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 
กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 
6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ท�าการ
ซือ้ขายเสรจ็สิน้จนถงึวันสิน้สดุอายสุญัญาสัมปทาน คือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 ซึง่สัญญาสัมปทานดงักล่าว
มีอายุสัมปทาน 30 ปี

•	 กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกมีโอกาสเติบโตจากจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และจากการปรับเพิ่มของ
ราคาค่าโดยสาร 

ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท�าให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการใช้บรกิารเพือ่เดนิทางสูใ่จกลางของกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นบรเิวณท่ีมรีะบบขนส่งมวลชนระบบราง
ให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ดังนั้น กองทุนจึงจะเป็น 
ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว

นอกจากการเติบโตตามการขยายตัวของกรุงเทพมหานครดังท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนยังมีนโยบายที่
จะสร้างการเตบิโตของเงินทีจ่ะจ่ายให้กับผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยการเพิม่รายได้สทุธทิีก่องทนุจะได้รบัจากการ
ลงทนุในทรัพย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรก ท้ังนี ้กองทุนมนีโยบายจะสร้างความเตบิโตดังกล่าวโดยใช้กลยทุธ์
ดังนี้

(1) การปรับราคาค่าโดยสาร

ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Rate) แต่ต้อง 
ไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 เมษายน 
2556 ได้มกีารปรบัเพดานอัตราค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ได้ (Authorised Fare) เป็นอตัราเท่ากบั 
20.1-60.3 บาท และปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Rate) เป็นอัตราเท่ากับ 15-42 บาท เมื่อ
วันที่ 1  มิถุนายน 2556  

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

2
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บทีเีอสซสีามารถปรบัค่าโดยสารท่ีเรยีกเก็บได้ไม่เกนิหนึง่ครัง้ในรอบระยะเวลา 18 เดอืน ท้ังนี ้บทีเีอสซี
ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งสุดท้ายในปี 2556 อนึ่ง ทางบีทีเอสซีได้มีการปรับราคาค่าโดยสารของบัตร
โดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน 
- นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว และประเภท 1 วันเป็นราคา 140 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 นอกจากนี้ยังได้ประกาศสิ้นสุดโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บใน
ราคาปกติ 15-42 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 2559

นอกจากนี ้เพดานค่าโดยสารสงูสดุทีเ่รยีกเกบ็ได้นัน้ จะสามารถปรบัขึน้ได้ตามปัจจยัและเงือ่นไขต่างๆ 
ที่ก�าหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�าเดือนท่ัวไป
ส�าหรับเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับดัชนีของเดือนใดๆ ที่ผ่าน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะสามารถปรับได้ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ยังสามารถปรับได้ในกรณี
พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ฯลฯ โดยการปรับขึ้นในแต่ละกรณีดังกล่าว
จะต้องด�าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจาก 
กทม. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในเวลานั้นๆ ทั้งนี้ ในอดีตการปรับ
เพิ่มค่าโดยสารเพิ่มขึ้นท�าให้มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ�านวนผู้โดยสารจะลดลงในปีนั้น

(2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะให้มีการลงทุนจัดหา
ขบวนรถไฟฟ้าในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเพิ่มเติม ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้เพื่อจัดให้มีการซื้อ
รถไฟฟ้าเพิ่มเติมส�าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในแต่ละปีถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีต้องน�าส่งให้แก่กองทุน

ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ�านวน 12 ตู้ (ตามที่จัดสรรให้เป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุน) และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 800 ล้านบาท โดยอาจแบ่งช�าระ
ในช่วงรอบปีบัญชี 2559/60-2562/63 ในอัตราร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 5 ตาม
ล�าดับ 

(3) การตดิตามตรวจสอบธรุกจิและการด�าเนนิงานทรพัย์สนิโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างใกล้ชดิและด้วยความ
ระมัดระวัง

กองทนุมสีทิธใินการตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิงานของบทีเีอสซหีรอืบคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องซึง่ด�าเนินงาน
หรอืบรหิารจดัการกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโดยผ่านวธิกีารหลายวธีิการ โดยระบบการตดิตามตรวจสอบ
ส�าหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรก เช่น สิทธิในการเสนอชื่อตัวแทนของกองทุนเข้าไปเป็น
กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซ ีสทิธใินการควบคมุการด�าเนนิงานบรษิทั
ที่ส�าคัญของบีทีเอสซี (อันได้แก่ เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่
กระท�าการ (Negative Undertakings)) สทิธใินการตรวจสอบเอกสารและบนัทกึเกีย่วกบัการด�าเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ และหน้าทีข่องบทีเีอสซใีนการรายงานการด�าเนนิงานและผลการ
ปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก�าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้ตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิและสญัญาสนบัสนนุและค�า้ประกนัของผูส้นบัสนนุ 
การด�าเนนิการใน “เรือ่งสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทเิช่น การก่อให้เกดิรายจ่ายฝ่ายทนุ หรอื
หนี้สินใหม่เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ การประกอบธุรกิจประเภทอื่น เป็นต้น จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการซึ่งกองทุนเป็น 
ผูเ้สนอชือ่ นอกจากนี ้ตราบเท่าทีก่ฎหมายอนญุาตให้ก�าหนดได้ ข้อบงัคับของบทีเีอสซีจะต้องก�าหนด
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ให้การเข้าท�าเรือ่งสงวนไว้จะต้องได้รับอนมัุตจิากคณะกรรมการของบทีีเอสซใีนลักษณะท่ีต้องมคีะแนน
เสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน ท้ังนี้ หากไม่
สามารถด�าเนนิการจดทะเบยีนข้อบงัคบัในลกัษณะดงักล่าวได้ บทีเีอสซแีละบทีเีอสจตีกลงท่ีจะผกูพนั
ให้การด�าเนนิการในเรือ่งสงวนไว้ต้องได้รบัเสียงสนบัสนนุอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบทีีเอสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุน
และค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนในกรณีท่ีเป็นเรื่องท่ีห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ 
ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาซือ้และโอนสิทธริายได้สทุธิ 
บทีเีอสซจีะต้องได้รบัความยนิยอมจากกองทุนตามความของสัญญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธเิสยีก่อน 
ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็น 
ผูเ้สนอชือ่อย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเหน็ชอบให้บทีเีอสซเีข้าท�าเรือ่งสงวนไว้ หากเรือ่งสงวนไว้นัน้
เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative 
Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้า
ท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น 

ทั้งนี้ กองทุนได้เสนอชื่อบุคคลท่ีกองทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการของบีทีเอสซี 
ซึ่งบริษัทจัดการคาดว่าจะท�าให้กองทุนสามารถติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน และการปฏิบัติ
ตามสญัญาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณท่ีกองทุนอนมุตัใินแต่ละปีได้ รวมทัง้
สามารถระบุประเด็น หรอืหาทางแก้ไขได้ทนัท่วงท ีหากมเีหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทนุ 
หรือเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ เช่น การด�าเนินการตามงบประมาณท่ีวางไว้ของบีทีเอสซี และ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ส�าคัญของบีทีเอสซี เป็นต้น

1. กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 

1แผนการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ก�าหนดให้มีการลงทุน
ขยายการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนทางราง 12 สาย เป็นระยะทางรวมประมาณ 515.2 กโิลเมตรภายใน
ปี 2572 

ดังนั้น จึงมีโครงการเป็นจ�านวนมากที่ต้องการเงินทุนในการลงทุนพัฒนาระบบและจัดหารถไฟในการให้
บริการ จึงเป็นโอกาสทีดี่ของกองทนุท่ีจะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี ้เพือ่สร้างความเตบิโตให้กบักองทุน 
และเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนที่สร้างมูลค่า ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่
น่าสนใจและมีความสามารถทีจ่ะเตบิโตต่อไปได้ในระยะยาว บรษิทัจดัการจะเลอืกการลงทุนเฉพาะทีบ่รษิทั
จดัการเชือ่มัน่ว่าจะสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่กองทรพัย์สินของกองทุนเท่านัน้ โดยในการเลอืกการลงทุนของกองทนุ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงแล้ว ในอัตราที่เหมาะสม (risk-adjusted return)

เพือ่บรรลวัุตถปุระสงค์ในการเติบโตโดยการลงทนุในโครงการอืน่ๆ นี ้บรษิทัจดัการได้ใช้กลยทุธ์ในการร่วมมอื
กับบีทีเอสจี และบีทีเอสซีซึ่งตกลงจะให้การสนับสนุนแก่กองทุน โดยมีปัจจัยที่จะสนับสนุนกองทุนดังนี้

(1) สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) และสิทธิในการซื้อ (Right 
to Purchase) โครงการจากบีทีเอสซี และ/หรือ กลุ่มบีทีเอสจี

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี และ/หรือ 
บีทีเอสจี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะยังคงด�าเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต

1 แหล่งที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมต่อไป และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to 
Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีที่
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) 
ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกท่ีจะซื้อ (Right of First 
Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนใดๆ ที่เก่ียวกับ
โครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีย่งัไม่ได้เริม่ด�าเนนิการ 
และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแล้วเสร็จอ่ืนใดของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อย
ของบทีเีอสซ ี (แล้วแต่กรณี) ตามเงือ่นไขท่ีก�าหนดภายใต้สัญญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธ ินอกจากนี้ 
บทีเีอสจยัีงตกลงให้สทิธิกองทนุในการซือ้ (Right to Purchase) รายได้ สิทธ ิสิทธปิระโยชน์ ผลประโยชน์ 
กรรมสทิธ์ิ และ/หรอืการลงทนุทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด และในกรณทีีบ่ทีเีอสจ ีหรอืบรษิทั
ในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธ
เป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/
หรือการลงทุนใดๆ เก่ียวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จ
อ่ืนใดของบทีเีอสจ ีหรอืบรษิทัในเครอืของบทีเีอสจ ี(แล้วแต่กรณ)ี ทัง้นี ้สทิธขิองกองทนุในการซ้ือ และ
สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้นจะส้ินสุดลงเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

ดังนั้น หากกองทุนเห็นว่าโครงการใดๆ ที่บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีเป็น
ผู้พัฒนาเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ กองทุนสามารถเลือกที่จะลงทุนในโครงการเหล่านั้นได้ ซึ่งจะ
เป็นโอกาสให้กองทุนสามารถขยายธุรกิจ รวมไปถึงเงินที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในอนาคต
ด้วย

(2) ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง

บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง ทั้งยัง
เป็นผูม้สีทิธใินการบรหิารจดัการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัภายใต้สมัปทานทีไ่ด้รบั
จากกรงุเทพมหานคร ท�าให้บทีเีอสซ ีและ/หรอืบทีเีอสจ ีมคีวามได้เปรยีบในการพฒันาโครงการต่างๆ 
ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อ
ขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ เนื่องจากจะท�าให้เกิด
ความสะดวกต่อผูโ้ดยสารมากกว่าการบรหิารโดยผูบ้รหิารรายอืน่ๆ ซึง่อาจท�าให้ผูโ้ดยสารจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนาม
สัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการว่า กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR JV) ระหว่างบริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (STEC) และกลุ่มบริษัท ราชบุรี  
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75, 15 และ 10 ตามล�าดับ เป็นผู้
ยืน่ข้อเสนอทีด่ท่ีีสดุส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(แคราย- มนีบรุ)ี และสายสเีหลอืง (ลาดพร้าว- 
ส�าโรง) ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 BSR JV ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพูและสายสีเหลืองกับ รฟม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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บริษัทจัดการคาดว่าความเชี่ยวชาญของผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนจะ
ท�าให้ผูส้นบัสนนุและบทีเีอสซมีคีวามได้เปรยีบในการยืน่ประมลูงานโครงการพฒันาส่วนต่อขยายของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักในอนาคต และหากบทีีเอสซ ีและ/หรอืบทีีเอสจี และ/หรือ
บริษัทในเครือของบีทีเอสจีได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการ หรือลงทุนโครงการในอนาคต ไม่ว่า 
ในรูปแบบสัมปทาน, PPP Net Cost, PPP Gross Cost หรือการจ้างบริหาร กองทุนก็จะมีสิทธิในการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น เมื่อกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน เนื่องจากกองทุนมีสิทธิ
ในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญา
สนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะพิจารณาการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับโครงการ
ใดๆ ในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงทางเลือกการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงิน 
การออกตราสารหนี้ เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ หรือโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม

2.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

วันที่ รายละเอียด

บีทีเอสซี

1 มิถุนายน 2556  บีทีเอสซีได้ปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 15-42 บาท

5 ธันวาคม 2556 บีทีเอสซีเริ่มเปิดให้บริการส่วนต่อขยายเส้นสีเขียวสายสีลมระยะทาง 5.3 กิโลเมตร จากสถานี
วงเวียนใหญ่ (S8) ถึงสถานีบางหว้า (S12) อย่างเป็นทางการ

15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะเวลา 15 ป ี
โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา
และค่าธรรมเนยีมการจดัหาอะไหล่ซ่อมบ�ารงุของโครงการ (ส่วนหลกัและส่วนต่อขยาย) ตลอด
ระยะเวลา 15 ปี

1 กรกฎาคม 2558 บีทีเอสซีได้ปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 
3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว และ
ประเภท 1 วันเป็นราคา 140 บาท

2 มกราคม 2559 บทีเีอสซไีด้ประกาศสิน้สดุโปรโมช่ันค่าโดยสารของบตัรโดยสารประเภทเตมิเงนิ ให้เก็บในราคา
ปกติ 15-42 บาท

23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ชางชุน เรลเวย์ วี
ฮีเคลิ จ�ากดั (CRRC) และซเีมนส์ เพือ่รองรบัการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-
สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

28 มิถุนายน 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับกรุงเทพ
ธนาคม
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33.3% 

20.1%

97.5%

35.6% 100%

บมจ. บีทีเอส กรุ�ป โฮลดิ�งส�
(ผู�สนับสนุน)

บมจ. ว�จ�ไอ โกลบอล
มีเดีย2

บร�หารและดำเนินงานระบบ
รถไฟฟ�าขนส�งมวลชนกรุงเทพ

รายได�สุทธิ

ค�าตอบแทนพ�เศษ

บมจ.
ระบบขนส�งมวลชน

กรุงเทพ1

กองทุน

บจ. ยูนิคอร�น
เอ็นเตอร�ไพรส�3

บมจ. ยู ซิตี้ ธุรกิจบร�การ4

วันที่ รายละเอียด

1 สิงหาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585

10 พฤศจิกายน 2559 บทีเีอสซไีด้ออกเสนอขายหุ้นกูป้ระเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มปีระกนั จ�านวน 22,000 ล้านบาท รวม 
4 ชุด โดยมีรอบครบก�าหนดไถ่ถอนในปี 2562, 2564, 2566 และ 2569 ตามล�าดับ โดยมีอัตรา
ดอกเบีย้เฉลีย่ 3.31% วตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในการซือ้รถไฟฟ้าและตดิดั้ง้ระบบการเดนิรถ (ไฟฟ้า
และเครื่องกล) ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต – คูคต; 18.2 
กิโลเมตร, 16 สถานี) และสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง – สมุทรปราการ; 12.6 กิโลเมตร, 9 สถานี)

กองทุน

17 เมษายน 2556 กองทุนได้ลงทุนคร้ังแรกในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ท�าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้น
สุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

ตั้งแต่ 17 เมษายน 
2556 ถึง 31 มีนาคม 
2559

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 12 ครั้ง และจ่ายคืนเงินทุน จ�านวน 3 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน

ตั้ งแต ่  1 เมษายน 
2559 ถึง 31 มีนาคม 
2560

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 4 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน

10 สิงหาคม 2559 กองทนุ บทีเีอสซ ีและ บริษทั เอไอเอ จ�ากดั (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงการก่อสร้าง
สถานศีกึษาวทิยา (S4)  ในมูลค่าไม่เกนิ 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง
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2.3	 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้บรหิารทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรอืของผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่

1 บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือหุ้นใน บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (51%) 

2  บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ถือหุ้นใน บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย (100%), บจ. 888 มีเดีย (100%), 
บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป (100%), VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (100%),  
บจ. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) (40%), บมจ. มาสเตอร์ แอด (33.77%), บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป (28%), 
บจ. ดิ ไอคอน วี จี ไอ (25%), บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ (90%) และ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
(90%)

 บมจ. มาสเตอร์ แอด ถือหุ้นใน บจ. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ (100%), MACO Outdoor Sdn. Bhd. (100%), 
บจ. อาย ออน แอดส์ (100%), บจ. กรีนแอด (100%), บจ. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) (50%), 
บจ. แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (48.87%) และ บจ. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ถือหุ้นใน บจ. โอเพ่น เพลย์ (80%), 
MACO Outdoor Sdn Bhd ถือหุ้นใน EyeBalls Channel Sdn. Bhd. (40%) และ บจ. กรีนแอด ถือหุ้นใน 
บจ. มัลติ ไซน์ (70%)

   บจ. บเีอสเอส โฮลด้ิงส์ ถอืหุน้ใน บจ. แรบบิทเพย์ ซสิเทม (80%), บจ.เอทีเอส แรบบทิ นติบิคุคลเฉพาะกจิ 
(51%), บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป (51%), บจ. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (51%), บจ. แรบบิท 
อินเตอร์เน็ต (25%), และ บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม ถือหุ้นใน บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์ (50%), บจ. แรบบิท 
อินเตอร์เน็ต ถือหุ้นใน บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป (49%) และ บจ. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (49%)

3 บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ ถือหุ้นใน บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ (100%), บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์  
คอมมิวนิเคชั่น (100%), บจ. ดีแนล (100%), บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ (100%), บจ. บีทีเอส แลนด์ 
(100%), บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ (100%), บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ (100%),  
บจ. ยงส ุ(100%), บจ. ธนาซต้ีิ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลบั (100%), บจ. มรรค ๘ (100%), บจ. ราษฎร์บูรณะ 
พรอ็พเพอร์ตี ้(100%), บจ. กิง่แก้ว แอสเสทส์ (100%), บจ. เดอะ คอมมนูติี ้วนั (100%), บจ. เดอะ คอมมนูติี้ 
ท ู(100%), บจ.ไนท์ สแควร์ พรอ็พเพอร์ตี ้(100%), บจ. คีย์สโตน เอสเตท (50%),บจ. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ 
(50%), บจ. เบย์วอเตอร์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ 

 โฮลดิ้ง วัน (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี (50%),  
บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ (50%),  บจ. บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลดิ้ง ซิกซ์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท (50%), 
บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ (50%), บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง 
อีเลฟเว่น (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน (50%), 
บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน (50%), บจ. บีทีเอส  
แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน (50%), 

 บจ. บทีีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนน์ทนี (50%), บจ. บทีีเอส แสนสิร ิโฮลดิง้ ทเวนที (50%), บจ. บทีีเอส แสนสริิ 
โฮลดิ้ง ทเวนที วัน (50%), 

 บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู (50%), บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น (51%) และบจ. แอ๊บโซลูท 
โฮเต็ล เซอร์วิส (50%)

4 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน ธนายง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (100%), ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด 
(100%), บจ. แมน ฟู๊ด โปรดักส์ (100%), บจ.ไพรมารี่ คิทเช่น (100%), บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส (100%), 
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บจ. แมน คิทเช่น (70%), บจ. เค เอม็ เจ 2016 (51%) และ บจ. อาร์บ ีเซอร์วสิเซส ถอืหุ้นใน บจ. แรบบทิ 
รีวอร์ดส (100%), บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ (60%), บจ. แมน คิทเช่น ถือหุ ้นใน  
บจ. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ (69%), ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด และ บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ถือหุ้นใน 
บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล  เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด (12.26% และ 75.47% ตามล�าดับ)

กองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ได้แก่ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 
33.3 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560) โดย บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 97.5 ใน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ยังลงทุนในธุรกิจโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ให้แก่กองทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายด้วย ซึ่งไม่ได้มีการ
แข่งขันทางธุรกิจกัน 

บรษัิทจัดการไม่ได้บรหิารจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานทีล่งทนุในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอืน่ซ่ึง
อาจแข่งขันกับกองทุน

2.4	 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
2.4.1	 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559

รายการทรัพย์สิน

2560 2559

มูลค่าตามบัญชี	/	
มูลค่าตาม
ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สิน
สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี	/	
มูลค่าตาม
ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สิน
สุทธิ

1.	 เงินฝากธนาคาร
 เงินฝากออมทรัพย์ 55,518,433 0.08 64,065,560 0.10
 เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก - 0.00 730,000,000 1.09
2.	 เงนิลงทนุในต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารหนี้
 ตั๋วเงินสัญญาใช้เงิน - 0.00 129,814,556 0.20
 พันธบัตร 1,136,194,431 1.70 489,026,384 0.73

รวม 1,191,712,864 1.78 1,412,906,500 2.12
3.	 เงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
 เงนิลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ 65,800,000,000 98.17 65,400,000,000 97.93

รวม 65,800,000,000 98.17 65,400,000,000 97.93
4.	 สินทรัพย์อื่น
 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 44,798,009 0.06 - 0.00
 ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 58,851 0.00 1,528,587 0.00
 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - 0.00 16,220,358 0.02
 สินทรัพย์อื่น 5,103,794 0.01 5,254,620 0.01

รวม 49,960,654 0.07 23,003,565 0.03
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รายการทรัพย์สิน

2560 2559

มูลค่าตามบัญชี	/	
มูลค่าตาม
ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สิน
สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี	/	
มูลค่าตาม
ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สิน
สุทธิ

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 67,041,673,518 100.02 66,835,910,065 100.08
5.	 หนี้สิน
 เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - 0.00 24,430,149 0.04
 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,020,512 0.01 21,769,411 0.03
 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 6,827,525 0.01 5,588,618 0.01
 หนี้สินอื่น 2,004,317 0.00 526,637 0.00
รวมมูลค่าหนี้สิน 15,852,354 0.02 52,314,815 0.08
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 67,025,821,164 100.00 66,783,595,250 100.00
มูลค่าหน่วยลงทุน 11.5801 11.5382

จ�านวนหน่วยลงทุน	 5,788,000,000.0000	หน่วย

2.4.2	 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สทุธิทีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั 
ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 
กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร 
จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์
ทนุทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานและบ�ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน
ธันวาคม 2542 (อายุประมาณ 17 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารใน
กรุงเทพมหานคร 

ประเภททรัพย์สิน สทิธิในการรบัประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกจิการโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่ง
ทางราง

ผู้ด�าเนินการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

ต้นทุนเงินลงทุน 61,432,135,000 บาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ�านวน 33,135,000 บาท)

ราคาประเมินล่าสุด 65,800,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ; ประเมินเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2559 และมีการปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
โดยบรษิทั อเมรกัิน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ�ากดั เพือ่วตัถปุระสงค์สาธารณะ ด้วย
วิธีรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางชมพูนุช ฉัตรมหากุลชัย และ
นางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา
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รายได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 
4,576.048 ล้านบาท  

ภาระผูกพัน ไม่มี

2.4.3	 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

 ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2559 กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานี
ศกึษาวทิยา (S4) ในมลูค่าไม่เกนิ 650 ล้านบาท ซึง่ได้รบัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว โดยกองทนุ
และและเอไอเอ ร่วมรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละคร่ึงหนึง่ ในระหว่างปีปัจจบุนั กองทุนได้บนัทกึ
ค่าก ่อสร้างสถานีดังกล่าวในเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเป ็นจ�านวน 33.135  
ล้านบาท

2.4.4	 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

 ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

 - ไม่มี -

2.5	 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

กองทนุลงทนุในรายได้สทุธทิีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัทีบ่ทีีเอสซี 
มีสิทธิได้รับรายได้ของกองทุนจึงเป็นรายได้ค่าโดยสารท่ีจะได้รับจากผู้โดยสารหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วข้อง (กองทุนไม่ได้ให้เช่าทรพัย์สนิแก่ผูเ้ช่ารายใดรายหนึง่ และไม่มกีารกระจุกตวัของผูเ้ช่า) ท้ังน้ี บทีีเอสซ ี
ยังคงเป็นผู้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป 

ทัง้นี ้บทีเีอสซจีะได้รับค่าตอบแทนพเิศษเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลกั 
ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้

(ก) ในกรณีทีร่ายได้ค่าโดยสารสทุธิส�าหรบัปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสทุธปิระจ�าปีส�าหรบัปีนัน้ บทีเีอสซจีะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 10 ของจ�านวน
รายได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 

(ข) ในกรณทีีร่ายได้ค่าโดยสารสทุธสิ�าหรบัปีใดสงูกว่าร้อยละ 125 ขึน้ไปของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสทุธิ
ประจ�าปีส�าหรบัปีนัน้ บทีเีอสซจีะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษในอัตราร้อยละ 15 ของจ�านวนรายได้ค่าโดยสาร
สุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125

ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

อาคารบทีเีอส เลขที ่1000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร โทรศพัท์ 0-2617-7300

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี ถือหุ้นร้อยละ 
97.46 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และเป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนร้อยละ 33.33



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

13

ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

บีทีเอสซีก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และในปีเดียวกันบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่
เพียงผู้เดียวในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรก
ทีร่ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเริม่ประกอบธรุกจิ บทีเีอสซไีด้ด�าเนนิการก่อสร้างงานโครงสร้าง 
(Civil Works) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�าการโอนกรรมสิทธิ์ใน
งานโครงสร้างระบบให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามที่ก�าหนดไว้ในสัมปทาน บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 และในเดือนพฤษภาคม 
2552 กรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเริ่มให้บริการ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กรุงเทพธนาคมว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบ
การส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2555 บทีีเอสซยีงัได้ลงนามในสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสขุมุวทิ
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กทม. เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2585 และภายใต้สัญญานี้ ยังครอบคลุมถึง
เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั ภายหลงัครบก�าหนดอายสุมัปทาน (ในวนัที ่4 ธนัวาคม 2572) 
ไปจนถึง 2 พฤษภาคม 2585 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาการให้บริการเดินรถและ
ซ่อมบ�ารงุ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต และช่วงแบริง่-สมทุรปราการ กบักรงุเทพ
ธนาคม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585  โดยได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถ
สถานีแรกของช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ คือสถานีส�าโรง (E15) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ความเชีย่วชาญของบทีเีอสซ ีและ/หรอืบทีเีอสจ ีในการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสซ ีและ/หรือ
บีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหาร
จัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักภายใต้สัมปทานท่ีได้รบัจากกรงุเทพมหานคร และเป็นผูร้บั
จ้างให้บริการเดินรถในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท สายสีลม และสายสีเขียว ท�าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี 
มคีวามได้เปรยีบในการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีต่อเนือ่งจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั หรอื 
ระบบสายสเีขยีว เนือ่งจากจะท�าให้เกดิความสะดวกต่อผูโ้ดยสารมากกว่าการบรหิารโดยผูบ้รหิารรายอืน่ๆ ซึง่
อาจท�าให้ผูโ้ดยสารจ�าเป็นต้องเปลีย่นขบวนรถเมือ่เข้าสูร่ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั โดยเมือ่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บีทีเอสจี บริษัท  
ซโิน-ไทย เอ็นจเินยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�าโรง ซึ่งผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) 
เป็นผูผ่้านการคัดเลอืกด้วยคะแนนสงูสดุ โดยปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเจรจาตกลงเงือ่นไขข้อเสนอและร่างสญัญา
ร่วมลงทุน เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติผู้ชนะการประมูล

2.6	 การกู้ยืมเงิน

-ไม่มี- 
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พัฒนาการส�าคัญในปี	2559/60

• จ�านวนผู้โดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน เป็น 238.0 ล้านเที่ยวคน 
นับเป็นสถิติรายปีสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการ

• อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน เป็น 27.9 บาทต่อเที่ยว

• เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2560 บีทีเอสซีได้บรรลุข้อตกลงในการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้กับเคที ระยะทางรวม 30.8 กิโลเมตร ท้ังน้ี เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2560 บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการเดินรถสถานีส�าโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานีแรก
ของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้

• เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) (BTSG) (โดยม ีBTSG 
STEC และ RATCH ร่วมถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั) ได้ลงนามในสญัญาร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู
และสายสีเหลืองกับรฟม. 

ปี 2559/60 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) เติบโตอย่าง
แขง็แกร่ง จ�านวนผูโ้ดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักเพิม่ข้ึน 2.4% เมือ่เทียบกบัปีก่อน ท�าสถติริายปี
สูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการ อยู่ที่จ�านวน 238.0 ล้านเที่ยวคน จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันจันทร์
ถงึศกุร์อยูท่ี ่735,081 เทีย่วคน คิดเป็นการเพิม่ขึน้ 2.1% จากปีก่อน อย่างไรกต็าม ในสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโต
ปานกลางรวมทั้งการงดจัดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงของการไว้อาลัยแด่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของจ�านวนผู้โดยสารในระบบ ส�าหรับอัตราค่า
โดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ปี 2559/60 เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน เป็น 27.9 บาทต่อเที่ยว

ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสซีขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถ
ไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก (ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร 23 สถานี) ในช่วงระยะเวลาที่เหลือให้แก่กองทุน BTSGIF 
อายุสัมปทานหมดอายุในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ทั้งนี้ การระดมทุนดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อม 
ของกลุม่บทีเีอส ส�าหรบัการเข้าประมลูโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ จากโครงข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบนัระยะทาง 
109.6 กิโลเมตร1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 515.2 กิโลเมตร2 ในปี 2572 กลุ่มบีทีเอสมุ่งหวังที่จะได้เป็นผู้น�าใน
การมส่ีวนร่วมในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ เนือ่งจากมคีวามพร้อมทัง้ในด้านประสบการณ์ในการบรหิารงาน
เดินรถไฟฟ้าและในแง่ของสถานะทางการเงิน ท้ังนี้ หลังจากท่ีบีทีเอสซีขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิใน
อนาคตทีจ่ะเกดิขึน้จากการเดินรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลกัให้แก่กองทนุแล้ว บทีเีอสซยีงัคงเป็นผูบ้รหิารและเดนิรถ

ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม : ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
3
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ในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก และกลุ่มบีทีเอสยังลงทุนเป็นสัดส่วน 33.3% ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในกองทุน 

1 109.6 กิโลเมตร รวมระบบรถไฟฟ้า BTS ระยะทาง 38.1 กิโลเมตร (รวมสถานีส�าโรง ระยะทาง 1.8 
กิโลเมตร ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560) ระบบรถไฟฟ้า MRT ระยะทาง 43 กิโลเมตร และ 
Airport Rail Link ที่เดินรถโดยการรถไฟไทย ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร

2 แหล่งที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)

ความยาวระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันและคาดการณ์	(กิโลเมตร)

 

แหล่งที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน	(109.6	กิโลเมตร)

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

(M-Map)	(515.2	กิโลเมตร)

แหล่งที่มา: สนข. และรฟม.  แหล่งที่มา: สนข. และรฟม. 
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โครงการรถไฟฟ้า	12	สาย	ภายใต้นโยบายภาครัฐ

โครงการ ช่วง ระยะทาง	(กม.)

สีแดงเข้ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย 80.5

สีเขียวเข้ม ล�าลูกกา-บางปู 67.1

สีน�้าเงิน บางซื่อ-หัวล�าโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4 55.0

สีแดงอ่อน ศิริราช-ศาลายา, ตลิ่งชัน-หัวหมาก 58.5

Airport Rail Link ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ 50.3

สีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 42.8

สีส้ม ตลิ่งชัน-มีนบุรี 39.6

สีชมพู แคราย-มีนบุรี 34.5

สีเหลือง ลาดพร้าว-ส�าโรง 30.4

สีเทา วัชรพล-สะพานพระราม 9 26.0

สีเขียวอ่อน ยศเส-ตลิ่งชัน 21.0

สีฟ้า ดินแดง-สาธร 9.5

รวม 515.2

  แหล่งที่มา: สนข. และรฟม.

ประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	2559/60

บีทีเอสซียังคงรักษาความน่าเชื่อถือของความปลอดภัยและการให้บริการท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดย 
ตวัชีว้ดัหลกัในการประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน ได้แก่ ความน่าเชือ่ถอืของการให้บรกิาร ความน่าเชือ่ถือ
ของรถไฟฟ้า และความน่าเช่ือถือของตั๋วโดยสาร ซึ่งความน่าเช่ือถือของการให้บริการวัดจากเปอร์เซ็นต์ 
ค่าความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey On Time: PJOT) โดยมีเป้าหมายใน
การวัดคือ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางได้ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้น
ทีก่นิเวลาตัง้แต่ 5 นาทขีึน้ไป ท้ังนี ้ความน่าเช่ือถอืของการให้บรกิารในปี 2559/60 เฉล่ียอยูท่ี่ 99.86 เปอร์เซน็ต์ 
(ท�าได้ดีกว่าเป้าที่วางไว้) ตัวชี้วัดต่อมาคือ ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนท่ีจะเกิดการ
ขดัข้อง โดยเป้าหมายทีต้ั่งไว้คือ ไม่น้อยกว่า 35,000 ตูก้โิลเมตรต่อการขดัข้อง 1 ครัง้ โดยในปี 2559/60 อยูท่ี่ 
89,076 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยังคงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ตัวชี้วัดสุดท้าย
คอื ความน่าเชือ่ถือของตัว๋โดยสาร วดัได้จากจ�านวนเทีย่วการเดนิทางก่อนพบการผิดพลาด รวมถงึการขดัข้อง
ของอุปกรณ์และจากการใช้บัตรโดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจะต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการ
ขัดข้อง 1 ครั้ง โดยความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ส�าหรับปี 2559/60 อยู่ที่ 37,905 ครั้งต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง 
ซึ่งสูงกว่าในปีก่อนและถือว่าท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 
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ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เป้าหมาย 2559/60 2558/59
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ : 
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของ 
ผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตัง้แต่ 
5 นาทีขึ้นไป

99.86% 99.84%

ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการ
ขัดข้อง

89,076 71,949

ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง 37,905 22,168

ภาพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสขยายเส้นทางได้อีกมาก

นับตั้งแต่มีการเปิดตัวรถไฟฟ้าบีทีเอส (ระบบรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงเทพมหานคร) เมื่อเดือนธันวาคม 2542 
การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี 2556 สถิติการเดินทางด้วยระบบ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 1.02 ล้านเที่ยวต่อวัน หรือ 6.4% ต่อจ�านวนเที่ยวการ
เดินทางจากระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดที่ประมาณ 15.82 ล้านเที่ยวต่อวัน3 

จากข้อมลูของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน
หลักในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั้น แบ่งเป็นระบบขนส่งทางรางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า 
MRT และรถไฟฟ้า ARL) ระบบขนส่งทางถนน (รถโดยสารประจ�าทาง) ระบบขนส่งทางน�้า (เรือโดยสาร) และ
อื่นๆ (รถตู้โดยสารและรถไฟ) โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหลักในกรุงเทพมหานคร (ซึ่งวัดจาก
จ�านวนเที่ยวของการเดินทางต่อวันของแต่ละประเภทการเดินทาง) ในปี 2556 มีสัดส่วนแบ่งเป็น การเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจ�าทาง 88.1% ระบบรถไฟฟ้า 6.4% เรือโดยสาร 0.7% และอื่นๆ 4.7% จากข้อมูลการ
ศึกษาของสนข. คาดการณ์ว่าการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้าจะท�าให้อุปสงค์การเดินทางในระบบรถไฟฟ้า 
เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาทดแทนสัดส่วนการเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจ�าทางในปีต่อๆ ไป

ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	(คาดการณ์ปี	2560-2580)

 

 

3 แหล่งที่มา: สนข. 

แหล่งที่มา:  โครงการศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมลู ข้อสนเทศ และแบบจ�าลองเพือ่บูรณาการพฒันาการขนส่ง
และจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDML II)
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อย่างไรก็ดี ในปี 2559 มีการเปิดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ จ�านวน 24.8 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะทางทั้งสิ้น 23.0 กิโลเมตร 16 สถานี (คลองบางไผ่ - เตาปูน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2559 และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ สถานีแรก ได้แก่ สถานีส�าโรง ระยะทาง 
1.8 กโิลเมตร เปิดให้บรกิารเม่ือวนัที ่3 เมษายน 2560 ท�าให้ปัจจุบันโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าอนัประกอบไปด้วย 
ระบบรถไฟฟ้ายกระดับ รถไฟฟ้าใต้ดิน และระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครอบคลุม
ระยะทางทั้งสิ้นจ�านวน 109.6 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจาก 84.8 กิโลเมตรในปีก่อน ส�าหรับอัตราการครอบคลุม
พื้นที่ของเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ในปี 2559 (วัดจากความยาวของระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร) 
เพิม่ขึน้เป็น 10.2 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน อย่างไรกต็าม หากเปรยีบเทียบกบัประเทศเพือ่นบ้าน โครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลยงัไม่สมบรูณ์ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน เปรยีบเทียบพฒันาการ
ระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง)

การเร่งรัดโครงการขยายเครือข่ายระบบรถไฟฟ้าโดยภาครัฐ

แผนเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าได้ถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติที่
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนแม่บทต้นฉบับ: แผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-Map) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดย
แผนแม่บทต้นฉบับ ซึ่งถูกร่างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี
ข้างหน้า (2553-2572) ซึ่งรัฐบาลชุดต่อๆ มาได้ปรับแผนแม่บทโดยเน้นการเร่งรัดพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 12 
สาย ครอบคลมุ 515.2 กโิลเมตร และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2572 ในปัจจบุนั ส่วนต่อขยายและรถไฟฟ้า
สายใหม่ระยะทาง 104.9 กิโลเมตร ก�าลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร และสายสีเขียวใต้ส่วนที่เหลือ 
(ส�าโรง-สมุทรปราการ) ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร (โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ระยะทางรวม 12.6 
กิโลเมตร เปิดให้บริการไปแล้ว 1 สถานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 คือ สถานีส�าโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร) 
โดยทั้งสองโครงการนี้เป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักของบีทีเอส 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บีทีเอสซีและบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (เคที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ) ระยะทางรวม 
30.8 กิโลเมตร ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทั้งสอง
สายนี้ไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 ตามข้อมูลของรฟม. งานก่อสร้างโยธาของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสาย
สีเขียวเหนือด�าเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 33.7% และส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้ลงนามในการจัดซื้อรถไฟฟ้าจ�านวนทั้งสิ้น 46 ขบวน 
ขบวนละ 4 ตู้ รวมทัง้อุปกรณ์ท่ีเกีย่วข้อง คิดเป็นจ�านวนเงนิท้ังส้ินประมาณ 270 ล้านยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ซึง่นบัเป็นการซือ้รถไฟฟ้าครัง้ทีมี่มูลค่าสงูสุดในประเทศไทย เพือ่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารท่ีจะเพิม่ขึน้ท้ังในส่วน
รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักและส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือและใต้ โดยบีทีเอสซีคาดว่าจะมีการน�าส่ง
รถล็อตแรกภายในเดือนมีนาคม 2561 และรถล็อตสุดท้ายภายในเดือนมีนาคม 2563 

รฐับาลแสดงเจตนารมณ์และให้ความส�าคญัต่อการเร่งรดัพฒันาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และส่งเสรมิให้มี
กระบวนการอนุมัติสัมปทานภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน (PPP) โดยเมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2559 กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR JV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป  
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โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (BTSG) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (STEC) 
และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 75, 15 และ 
10 ตามล�าดับ ได้ยื่นซองประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย ถึง มีนบุรี; 34.5 กิโลเมตร, 30 
สถานี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว ถึง ส�าโรง; 30.4 กิโลเมตร, 23 สถานี) ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
รฟม. ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า BSR JV เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และสายสีเหลือง พร้อมทั้งได้เริ่มเจรจาข้อสัญญาต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสาย และในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก 
โมโนเรล จ�ากัด และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (โดยมี BTSG 
STEC และ RATCH ร่วมถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั) ได้ลงนามในสญัญาร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพแูละ
สายสเีหลอืงกบัรฟม. โดยต่อจากนีจ้ะเป็นขัน้ตอนของการส่งมอบพืน้ทีเ่พือ่เริม่ต้นการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ทั้งสองสาย ทั้งนี้ คาดว่ารถไฟฟ้าทั้งสองสายจะเปิดให้บริการได้ในปี 2563

นอกจากนี ้จากการที ่BSR JV ได้ยืน่ข้อเสนอเพิม่เตมิส�าหรบัส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสเีหลอืง 
โดยข้อเสนอเพิม่เตมิส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้แก่ การเสนอให้มสีถานเีพ่ิมเตมิอีก 2 สถาน ีระยะทาง 
2.8 กิโลเมตร จากสถานีศรีรัช (PK10) ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังบริเวณเมืองทองธานีและศูนย์จัดแสดงอิมแพ็ค  
ชาเลนเจอร์ อารนีา ข้อเสนอเพิม่เตมิส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ได้แก่ การเสนอให้มสีถานเีพิม่เตมิ
อีก 2 สถานี ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร จากสถานีรัชดา (YL01) ไปที่สถานีใหม่ ซึ่งจะเชื่อมด้วยทางเดินลอยฟ้า
ไปถึงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือที่สถานีพหลโยธิน 24 (N10) การมีส่วนต่อขยายในสอง
เส้นทางนี้จะช่วยให้โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มจ�านวนผู้โดยสาร
ในระบบอีกด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเพิ่มเติม 
เช่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

เส้นทางรถไฟฟ้า	BTS	–	ขยายจาก	36.3	กิโลเมตร	(34	สถานี)	เป็น	132	กิโลเมตร	(112	สถานี)

* สถานีส�าโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เป็นสถานีแรกของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้  
(แบริ่ง - สมุทรปราการ) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเต็ม
ทั้งสายในปี 2561
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โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ	ที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มบีทีเอส

กลุม่บทีเีอสต้ังเป้าหมายทีจ่ะลงนามในสญัญาโครงการรถไฟฟ้าเพิม่เตมิ จ�านวน 82.9 กโิลเมตร ซึง่เป็นโครงการ
รถไฟฟ้าสายใหม่ ส่วนต่อขยาย และรูปแบบอื่นๆ  

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (บางหว้า - ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่
กลุม่บทีเีอสมีโอกาสสูงท่ีจะได้เข้าไปบรหิารจดัการเดนิรถ เนือ่งจากเส้นทางนีเ้ป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกบัโครง
ข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งหน่วยงานก�ากับดูแล หนึ่งผู้บริหาร
เดินรถ” ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน กลุ่มบีทีเอสจะเจรจากับกทม. ภายใต้
เนื้อหาสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง (O&M) ทั้งนี้ รัฐบาลจะรับผิดชอบในการลงทุนส่วนของงาน
โยธา และงานระบบและเครือ่งกล (E&M) อย่างไรกด็ ีกลุม่บทีเีอสอาจจะพจิารณาในการช่วยจดัหาเงนิทนุ โดย
อาจจะรับติดตั้งงานระบบและเครื่องกล (E&M) ให้ กทม. 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง 

โครงการรถไฟฟ้าสายสทีอง (กรุงธนบุรี - คลองสาน) ระยะทาง 1.7 กโิลเมตร มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบทีีเอส 
สายสีเขียวตะวันตกที่สถานีกรุงธนบุรี (S07) และเชื่อมกับอาคารอเนกประสงค์ไอคอนสยาม ส�าหรับรูปแบบ
การเดนิรถไฟฟ้า คาดว่าจะใช้ระบบขนส่งผูโ้ดยสารอัตโนมัต ิ(APM) ท้ังนี ้โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจะด�าเนนิงาน
โดยเคที และเคทีจะส่งต่องานดังกล่าวไปยังบีทีเอสซี คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีทองได้ในปี 2560 

โครงการรถไฟฟ้าขนาดเบา 

โครงการรถไฟฟ้าขนาดเบา หรอื LRT (บางนา-สุวรรณภมู)ิ ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร มจุีดเชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้า 
บีทีเอสส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทท่ีสถานีบางนา (E13) โดยคาดว่าจะเริ่มเจรจาข้อสัญญาได้ภายในปี 2560 
โครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของกทม. ทั้งนี้ คาดว่าทาง กทม.จะเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างงาน
โยธาและงานระบบและเครื่องกล (E&M) โดยกลุ่มบีทีเอสยังเสนอต่อ กทม. ให้ใช้พื้นที่บริเวณธนาซิตี้ของกลุ่ม
บีทีเอส ในการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ารุงและโรงเก็บรถไฟฟ้า (depot) ส�าหรับ LRT โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี 
เราเชื่อมั่นว่ากลุ่มบีทีเอสมีศักยภาพระดับแนวหน้าที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา	(ระยะที่	1)

โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทาแบ่งเป็น 2 ระยะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและจ�าเป็นต้องได้
รบัความเหน็ชอบในการด�าเนนิงาน โดยระยะท่ี 1 เส้นทาง วชัรพล - ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กโิลเมตร เชือ่มต่อ
กับโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก (สายสุขุมวิท) ที่สถานีทองหล่อ (E6) โครงการรถไฟฟ้าสีชมพู ท่ีสถาน ี
วัดพระศรีมหาธาตุ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่สถานีฉลองรัช ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ดูแลของ กทม. โดยโครงการภายใต้การดูแลของ กทม. ที่ผ่านมา กทม. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนส่วน
ของงานโยธา และงานระบบและเคร่ืองกล (E&M) ท้ังนี ้เนือ่งจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่ 
จึงคาดว่าจะมีการจัดประมูลในรูปแบบสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง (O&M) โดยเราเชื่อม่ัน 
ว่ากลุม่บทีเีอสมศีกัยภาพระดบัแนวหน้าทีจ่ะเป็นผูช้นะการประมลู โดยหลงัจากได้ลงนามในสญัญาร่วมลงทนุ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จะยิ่งเป็นการยกระดับการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเทามากยิ่งขึ้น
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	(ตะวันออกและตะวันตก)

การประมูลก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแบ่งออกเป็นฝ่ังตะวนัออกและตะวันตก โดยเส้นทาง
ดงักล่าวมีทัง้สถานยีกระดับและสถานใีต้ดนิ ปัจจบุนั โครงการรถไฟฟ้าสส้ีมตะวนัออกได้มกีารลงนามในสัญญา
กับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทั้ง 6 สัญญา โดยผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาดังกล่าวได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST 
(บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกได้เริ่มก่อสร้างเบื้องต้นไปแล้ว 
ในเดอืนมถินุายน 2560 (ขัน้ตอนแรก) และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2566 ในขณะเดยีวกนั คาดว่าจะมกีาร
เปิดประมูลก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกในเดือนสิงหาคม 2560 โดยกลุ่มบีทีเอสมี
ความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมประมูลในสญัญาสัมปทาน ในส่วนของงานระบบและเครือ่งกล (E&M) และการให้บริการ
เดนิรถและซ่อมบ�ารงุ (O&M) ส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มท้ังสาย ระยะทางรวม 39.6 กโิลเมตร ซึง่คาดว่า
จะมีการเปิดประมูลภายในปีนี้

เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง

ในปี 2559 กรุงเทพฯ และปรมิณฑล (ประกอบด้วย 5 จงัหวดั ได้แก่ นครปฐม ปทมุธาน ีนนทบรุ ีสมทุรปราการ 
และสมทุรสาคร) มจี�านวนประชากรรวมกนักว่า 10.8 ล้านคน ในขณะทีป่ระชากรในกรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 
มีจ�านวน 13.6 ล้านคน ประชากรในฮ่องกง มีจ�านวน 7.4 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์ มีจ�านวน 
5.6 ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ คือ 10.2 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนที ่7.9 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน เนือ่งจากมกีารเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ได้แก่ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ระยะทาง 23.0 กิโลเมตร) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ สถานีแรก (สถานีส�าโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
3 เมษายน 2560 

ในแง่ของอัตราการครอบคลมุพืน้ท่ีของรถไฟฟ้าในประเทศไทยยงัมสีดัส่วนทีน้่อย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศ
อื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 42.0 
กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน ฮ่องกงอยูท่ี ่35.0 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน และสงิคโปร์อยูท่ี ่35.6 กโิลเมตร
ต่อประชากรล้านคน นอกจากนี้ ในปี 2556 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจ�านวนเที่ยวโดยสารของระบบ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีเพียง 6% ในขณะที่กรุงโตเกียวมีสัดส่วน 36% ฮ่องกง 46% และสิงคโปร์ 40% จาก
ข้อมลูเชงิเปรยีบเทยีบทีก่ล่าวมาข้างต้น นบัเป็นข้อมลูปัจจยัหลักทีแ่สดงให้เห็นว่ากรงุเทพฯ ยงัคงต้องการการ
พัฒนาท่ีเร่งด่วนส�าหรับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของประชากร
ประกอบกับสภาพการจราจรที่แออัดในปัจจุบัน
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พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค	ในปี	2559

ประชากร	(ล้าน
คน)

ความยาวระบบรถไฟฟ้า	
(กิโลเมตร)

อัตราการ
ครอบคลุม
พื้นที่*

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10.8 109.6 10.2

โตเกียว 13.6 573.8 42.0

ฮ่องกง 7.4 258.4 35.0

สิงคโปร์ 5.6 199.6 35.6

แหล่งที่มา : กระทรวงมหาดไทย, สนข., Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Metro, Hong Kong’s 
Census and Statistics Department, Hong Kong MTR Corporation, Singapore Land Transport 
Authority และ SMRT Corporation Limited

*อัตราการครอบคลุมพื้นที่ หมายถึง สัดส่วนความยาวระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร (ล้านคน)

ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

ระบบรถไฟฟ้า	BTS

รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดับแห่งแรกในประเทศไทยและก่อสร้างขึ้นเหนือถนนสายหลักใจกลาง
กรุงเทพฯ ซึ่งบริหารโดยบีทีเอสซีและเปิดท�าการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
บีทีเอสซีมีจ�านวนรถโดยสารขนาด 4 ตู้ ทั้งหมด 52 ขบวน (รวม 208 ตู้) และระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้
บริการทั้งหมด 34 สถานี ระยะทางรวม 36.3 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง คือ สายสุขุมวิทหรือ
สายสีเขียวเข้ม ประกอบด้วย 22 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพฯ จากทิศเหนือถึงทิศตะวันออก (หมอชิต-
แบริ่ง) และสายสีลมหรือสายสีเขียวอ่อน ประกอบด้วย 13 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางเมืองจากทิศใต้ถึงทิศ
ตะวันตก (สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า) ทั้งสองเส้นทางเชื่อมต่อกันที่สถานีสยาม นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 3 
เมษายน 2560 สถานีส�าโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานีแรกของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสาย
สีเขียวใต้ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จึงท�าให้ ณ ปัจจุบันรถไฟฟ้า BTS ได้เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 35 
สถานี ระยะทางรวม 38.1 กิโลเมตร ส�าหรับยอดผู้โดยสารรวมในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ปี 2559/60 
อยู่ที่ 238.0 ล้านเที่ยวคน และมีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ย 9.1% ต่อปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ

ระบบรถไฟฟ้า	MRT

รถไฟฟ้า MRT บรหิารโดยบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ (BEM) ได้เปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคลเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในประเทศไทย (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน) เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ระยะทางรวม 20.0 กิโลเมตร 18 สถานี (หัวล�าโพง-
บางซ่ือ) และต่อมาเม่ือวนัที ่6 สงิหาคม 2559 ได้มกีารเปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ระบบรถไฟฟ้า
ยกระดับ) ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร 16 สถานี (บางใหญ่-เตาปูน) รวมระยะทางทั้งสองสาย 43.0 กิโลเมตร 
ทั้งนี้ รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงินมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS จ�านวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีศาลาแดง 
สถานอีโศก และสถานหีมอชติ ส�าหรบัปี 2559 ทีผ่่านมา รถไฟฟ้า MRT ในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสนี�า้เงนิ
มียอดผู้โดยสารทั้งหมด 99.9 ล้านเที่ยวคน4

4 แหล่งที่มา: BEM (ข้อมูลเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม)
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ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ(SARL) เชือ่มต่อท่าอากาศยานสวุรรณภมูกิบัสถานพีญาไท 
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับ ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร 8 สถานี ด�าเนินงานโดยการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 
BTS ที่สถานีพญาไท 

ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง

ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งด�าเนินงานโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้บริการระยะทางรวม 15.3 กิโลเมตร 4 สถานี (บางซื่อ - ตลิ่งชัน) โดยเปิดทดลอง
เดินรถด้วยรถดีเซลราง เริ่มทดลองเดินรถตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2555 และเริ่มเปิดให้
บริการเป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองจะเปิดให้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบระหว่างสถานีบางซื่อและสถานีรังสิตในปี 2563

ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ	BRT

โครงการ BRT บริหารโดยบีทีเอสซี เป็นโครงการแรกเริ่มของทางกรุงเทพฯ ที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
หลายประเภทในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้บริการระบบขนส่งมวลชนแบบบูรณาการทั้งในเขต
เมืองและพื้นที่รอบนอก โดยBRT จะมีความเร็วสูงกว่ารถโดยสารประจ�าทางท่ัวไปเพราะจะวิ่งบนช่องทาง
พิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก BRT มีระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ช่องนนทรี-ตลาดพลู) โดยมี
สถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีช่องนนทรี 

การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนนั้นมุ่งเน้นประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก การเติบโตของจ�านวนผู้
โดยสารไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้าชานเมอืง หรอืรถโดยสาร
ด่วนพิเศษ BRT จะส่งผลดีต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบ เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนสายหนึ่งจะ
ส่งต่อผู้โดยสารไปยังระบบอื่นๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเส้นทางรถไฟฟ้า BTS วิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพมหานคร 
ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของส่วนต่อขยายต่างๆ และยังเป็นเส้นทางที่เข้าถึงสถานที่ส�าคัญทั้งเชิงที่อยู่อาศัยและ
เชิงพาณิชย์ จึงท�าให้รถไฟฟ้า BTS ยังคงเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการเดินทางของผู้โดยสารเสมอมา
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จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า	 BTS	 สีเขียวสายหลัก	 และรถไฟฟ้า	 MRT	 สายสีน�้าเงิน	 
(เที่ยวต่อวัน)

แหล่งที่มา: BTSC และ BEM
5 ข้อมูลเดือน มกราคม – ธันวาคม

สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร (ล้านเที่ยวคน)

System Type 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60

รถไฟฟ้าบีที
เอส (สาย
หลัก)

96.5 105.1 118.5 131.9 138.6 132.9 135.9 144.5 145.2 176.0 197.2 214.7 218.7 232.5 238.0

อัตราการ
เติบโต 21.8% 8.9% 12.7% 11.3% 5.1% -4.1% 2.3% 6.3% 0.5% 21.3% 12.0% 8.9% 1.9% 6.3% 2.4%

รถไฟฟ้า  
MRT 5 - - 26.8 57.2 57.8 60.0 62.2 63.7 64.9 69.1 80.6 86.4 92.4 95.0 99.9

อัตราการ
เติบโต 113.1% 1.0% 3.9% 3.5% 2.6% 1.8% 6.4% 16.6% 7.2% 6.9% 2.8% 5.1%

แหล่งที่มา: BTSC และ BEM
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ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1. ความเสีย่งจากการทีก่องทนุลงทนุในรายได้สุทธท่ีิเกดิและจะเกดิขึน้จากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน

 กองทนุลงทนุในรายได้สทุธทิีเ่กดิและจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั
ตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงเงินอื่นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับรายได้สิทธิดังกล่าว นับจากวันที่การซื้อขาย
รายได้สุทธิเสร็จสมบูรณ์ และจะส้ินสุดลงในวันส้ินสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันท่ี 4 ธันวาคม 2572  
ดงันัน้ มูลค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทนุจะลดลงตามอายสุทิธใินรายได้สทุธดิงักล่าว
ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ�านวนท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สิน
ดงักล่าว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทนุในรปูของเงินปันผลและการคนืเงนิลงทนุ
ด้วยการลดทนุ และเมือ่สิน้สดุระยะเวลาตามสทิธใินการรบัประโยชน์จากรายได้สทุธหิรอืทีเ่กีย่วกบัรายได้
สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้

2. ความเสีย่งในการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้ตามปกตใินอตุสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการท่ีต้นทุนค่าโดยสาร  
รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่เพิ่มขึ้น 
จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน

 รายได้สทุธิทีก่องทนุคาดว่าจะได้รบัและความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ
อาจได้รับผลกระทบหากต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น 

 ทัง้นี ้ต้นทนุค่าโดยสารของบทีีเอสซอีาจเพ่ิมขึน้อนัเป็นผลมาจากปัจจัยท่ีอยูน่อกเหนอืการควบคมุ ซึง่รวมถึง
กรณีดังต่อไปนี้

• การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าซึ่งก�าหนดโดยรัฐบาล ซึ่งค่าไฟฟ้าอาจมีความผันผวนด้วยสาเหตุหลายปัจจัย 
รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

• การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน หรือ

• การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอื่นของรัฐบาลที่มีผลต่อการด�าเนินกิจการ
ขนส่ง หรืออุปสงค์ด้านการขนส่ง

 อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะปรับอัตราค่าโดยสารสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับต้นทุน
ที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากค่าโดยสารใน
อนาคตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน  
ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน

4
ปัจจัยความเสี่ยง
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 นอกจากนี้ กองทุนอาจมีรายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้เกิดขึ้นตามปกติเนื่องมาจากการ
ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีสูง และอาจเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ 
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้และระยะเวลาทีต้่องช�าระค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของกองทุน ดังนั้น หากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักไม่สามารถ
สร้างรายได้ค่าโดยสารเพียงพอต่อต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักแล้ว รายได้สุทธ ิและความสามารถในการจ่ายเงนิแบ่งปัน
ส่วนทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

 บทีเีอสซมีข้ีอจ�ากดัในการเพิม่อตัราค่าโดยสารให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของภาวะตลาด แนวโน้ม
ของตลาด หรือเหตุการณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนการด�าเนินงาน และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดย
การเพิ่มอัตราค่าโดยสารถูกจ�ากัดโดยสัญญาสัมปทานและพลวัตรของการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การขนส่งมวลชน และความพึงพอใจของผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�าหนดและ
เงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึง่ตามสัญญาสัมปทาน บทีีเอสซสีามารถปรบัขึน้ค่าโดยสารทีเ่รยีก
เก็บได้ (Effective Fare) ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกระยะเวลา 18 เดือน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสาร
สูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare)

 ในกรณทีีด่ชันรีาคาผูบ้รโิภคชดุประจ�าเดอืนทัว่ไปส�าหรบัเขตกรงุเทพมหานคร (Bangkok consumer price 
index) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนใดมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 5 ของดัชนีอ้างอิงของ
เดือนที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน บีทีเอสซีสามารถขอให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียก
เก็บได้ (Authorised Fare) ในอัตราร้อยละ 7 จากอัตราเดิม นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษบางกรณี บีทีเอสซี
อาจขอปรบัข้ึน หรอื กทม.อาจขอปรบัลดเพดานอตัราค่าโดยสารสูงสุดท่ีอาจเรยีกเกบ็ได้ (Authorised Fare) 
เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ การ
เปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้เงนิกูเ้งนิตราต่างประเทศและในประเทศ ความผนัผวนของต้นทนุค่าไฟฟ้า
ของบีทีเอสซี หรือความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น 

 ทัง้น้ี ถงึแม้ว่าสญัญาสมัปทานจะอนุญาตให้บทีีเอสซสีามารถขึน้อตัราค่าโดยสารท่ีเรยีกเกบ็ได้ และบทีเีอสซี
มีความตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถขึ้นหรือเลือกที่จะไม่ขึ้นอัตรา
ค่าโดยสารด้วยเหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การขนส่งมวลชนและความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร หรือเหตอ่ืุนๆ นอกจากนี ้เหตผุลอ่ืนๆ อาจรวมถงึแนวโน้ม
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าโดยสารอาจท�าให้จ�านวนผู้โดยสารลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ 
อย่างมีสาระส�าคัญต่อรายได้สุทธิ ดังนั้น บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือประเมินผลที่อาจจะตามมาจาก
การขึ้นค่าโดยสารในอนาคตได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายใน
เดือนมิถุนายน 2556 แต่บีทีเอสซีได้มีการปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับ
บุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน - นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว 
และประเภท 1 วันเป็นราคา 140 บาท เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ยังได้ประกาศสิ้นสุด 
โปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บในราคาปกติ 15-42 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 
2559 
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4. บรษิทัจดัการและกลุม่บทีเีอสอาจไม่สามารถด�าเนนิการตามกลยทุธ์การเจรญิเตบิโตในธรุกจิขนส่งมวลชน
ให้ประสบความส�าเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วย

 ความสามารถของบริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้
ประสบความส�าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาส
การลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงิน
ทีด่ ีดงันัน้ กองทนุจงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์การลงทุนของกองทนุในความเป็น
จริงจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือสามารถท�าได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

 กลยุทธ์การเจริญเติบโตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชนมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
ประมูลเพื่อบริหารงานในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ
โครงการขนส่งมวลชนระบบใหม่ หรือการด�าเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่ 
การทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินการตามกลยทุธ์ดงักล่าวนี ้นอกเหนอืจากสิง่อืน่แล้วยงัขึน้อยูก่บั
การตัดสนิใจและการด�าเนนิการของรฐับาลเกีย่วกับแผนการขยายตวัดงักล่าว ความสามารถของกลุม่บีทีเอส
ในการสรรหาและประเมินผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ การลงทุนท่ีเป็นไปได้ การสนับสนุนทางการเงิน การ 
ด�าเนินการให้มีข้อสรุปการลงทุน การได้รับความเห็นชอบและสิทธิในสัมปทานที่จ�าเป็น และการควบคุม
ทางการเงินและการด�าเนนิการอย่างเพยีงพอ กลยุทธ์การเจรญิเตบิโตดงักล่าวน้ีต้องการการสนบัสนนุจาก
ผูบ้รหิารและต้องใช้ทรพัยากรอ่ืนๆ ของกลุม่บทีเีอสเป็นอย่างมาก รวมถงึปัจจยัอืน่บางอย่างทีอ่ยู่นอกเหนอื
การควบคุมของกลุ่มบีทีเอส อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ว่ารัฐบาล 
จะด�าเนินการตามแผนการขยายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ
หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะด�าเนินการดังกล่าว ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่ากลุ่มบีทีเอสจะเป็นผู้ได้รับสัมปทาน
ดังกล่าว ดังนั้น การเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบหากกลุม่บทีเีอสไม่สามารถลงทนุหรอืเข้าร่วมด�าเนนิงานดังกล่าวนีไ้ด้ หรอืการลงทนุหรอืเข้าร่วม
ด�าเนินงานดังกล่าวไม่ประสบความส�าเร็จ หรือไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่คาด 
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กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

อนึ่ง บีทีเอสซี มีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่ง
เป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเป็นคดีท่ีมิได้เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบีทีเอสซี ดังนี้

1.  บีทีเอสซีถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนพิการ ฟ้องขอให้มีการจัดท�า
ลฟิต์และอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิารท่ีสถานรีถไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ศาล
ปกครองกลางพพิากษายกฟ้อง โดยเหน็ว่าขณะท�าสญัญาสมัปทานยงัไม่มกีฎกระทรวงก�าหนดให้มกีารจดั
สร้างลฟิต์และสิง่อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิาร ต่อมาผู้ฟ้องคดไีด้ยืน่อทุธรณ์ค�าส่ังต่อศาลปกครองสงูสดุ  
และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษากลับค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง 
โดยพิพากษาให้กรุงเทพมหานครจัดท�าลิฟต์และอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการที่สถานีรถไฟ
ฟ้าบทีเีอสท้ัง 23 สถานี และจดัท�าสิง่อ�านวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าแก่คนพกิาร โดยจดัให้มทีีว่่างส�าหรบั
เก้าอ้ีเข็นคนพิการ ราวจับส�าหรับคนพิการบริเวณทางข้ึนลง และติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและ 
นอกตวัรถคันทีจ่ดัไว้ให้ส�าหรบัคนพกิาร ทัง้นี ้ให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีม่คี�าพพิากษา 
โดยให้บีทีเอสซีให้ความร่วมมือสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ�านวยความสะดวก
โดยตรงแก่คนพกิาร รวมทัง้สญัลกัษณ์ทีแ่สดงให้เหน็ว่ามอีปุกรณ์ทีอ่�านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพกิาร 
ปัจจบุนักรงุเทพมหานครอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�าลฟิต์และอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิาร
ทีส่ถานรีถไฟฟ้าบทีเีอสทัง้ 23 สถาน ีโดยได้ด�าเนินการจดัท�าลฟิต์แล้วเสรจ็บางส่วนจ�านวน 8 สถาน ีได้แก่ 
สถานรีาชเทวี สถานสีนามเป้า สถานอีารย์ี สถานพีร้อมพงษ์ สถานทีองหล่อ สถานอ่ีอนนชุ สถานรีาชด�าริ 
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2560 

2. กรุงเทพมหานครยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เป็นเงินประมาณ 306.5 ล้านบาท 
ซึง่เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์มคี�าสัง่อนญุาตให้กรงุเทพมหานครได้รบัช�าระหนีค่้าตอบแทนการใช้ทีด่นิราช
พัสดุ ประมาณ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน ประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค�าร้องใน
มูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณ 72.4 ล้านบาท หนี้ค่าเช่าอาคาร ประมาณ 201.4 ล้านบาท 
โดยกรุงเทพมหานครได้โต้แย้งค�าสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งยกร้อง ต่อมา
กรงุเทพมหานครได้ยืน่อทุธรณ์ต่อศาลฎกีาแผนกคดล้ีมละลาย โดยเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎกีา
มีค�าพิพากษาแก้ให้กรุงเทพมหานครได้รับช�าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
63.01 ล้านบาท ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 8.3 ล้านบาท ดอกเบี้ยส�าหรับค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน
ราชพสัดุ 3.56 ล้านบาท ค่าเช่าอาคาร 30.44 ล้านบาท และค่าธรรมเนยีมหนงัสือค�า้ประกนั 12.3 ล้านบาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 117.61 ล้านบาท

ข้อพิพาททางกฎหมาย
5
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

3.  บทีเีอสซถีกูกรงุเทพมหานครเรยีกร้องเป็นข้อพพิาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ให้ช�าระเงนิค่าตอบแทน
การใช้ทีด่นิราชพสัดุ เป็นเงนิประมาณ 132 ล้านบาท (ต้นเงิน 64.7 ล้านบาท เบีบ้ปรบัเงนิเพิม่ 67.3 ล้านบาท) 
และค่าธรรมเนียมหนังสิอค�้าประกันส้ญญาก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยบีทีเอสซี
ได้โต้แย้งว่า ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีมีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าธรรมเรียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน
สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความชั่วคราว เพื่อรอฟังผล

 ค�าพิพากษาศาลฎีกาในคดีฟื้นฟูกิจการท่ีกรุงเทพมหานครได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย
ตามข้อ 3. เนื่องจากเป็นมูลหนี้รายเดียวกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกามีค�าพิพากษาแก้ให้
กรงุเทพมหานครได้รบัช�าระหนีใ้นการฟ้ืนฟกูจิการ ตามข้อ 2. รวมเป็นเงนิประมาณ 117.61 ล้านบาท โดย
สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมเพื่อก�าหนดกระบวนพิจารณาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560   
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ข้อมูลสำาคัญอื่น
6

โปรดดูหัวข้อ 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต



ส่วนที่ 

2 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

โครงสร้างการจัดการ

9

10

11

12

7

8
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	 7.1	 หน่วยลงทุน

	 7.1.1	 ข้อมูลหน่วยลงทุน
จ�านวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน 61,416,468,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ

หกล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก 62,510,400,000 บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบ
ล้านสี่แสนบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน	ครั้งที่	1 445,676,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นหกพันบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน	ครั้งที่	2 277,824,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปด
แสนสองหมื่นสี่พันบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน	ครั้งที่	3 370,432,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสน
สามหมื่นสองพันบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 
• วันจัดตั้งกองทุน 10.8000 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	1 10.7230 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	2 10.6750 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	3 10.6110 บาทต่อหน่วย

จ�านวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน 5,788,000,000 หน่วย (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
แปดล้านหน่วย)

ประเภทของหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก 10.8000 บาทต่อหน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันที่	31		มีนาคม	2560 11.5801 บาทต่อหน่วย

ข้อมูลหน่วยลงทุน
7
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ข้อมูลหน่วยลงทุน

7.1.2	 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ส�าหรับปี	2559/60 กระดาน	Local กระดาน	Foreign

ราคาปิด 11.30 บาท 11.10 บาท

ราคาสูงสุด 12.90 บาท 12.50 บาท

ราคาต�่าสุด 10.70 บาท 10.30 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด 65,404.40 ล้านบาท 65,404.40 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

14,140.70 ล้านบาท
58.19 ล้านบาท

390.36 ล้านบาท
1.61 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
-  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

11.5382 บาท
11.5801 บาท

7.1.3	 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน	หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ยจ่าย
เงินคืน

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน
ที่ลดลง

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

1. 29 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57 10.800 62,510.400 0.077 445.676 10.723 62,064.724

2. 8 มิ.ย. 58 19 มิ.ย. 58 10.723 62,064.724 0.048 277.824 10.675 61,786.900

3. 30 พ.ค. 59 13 มิ.ย. 59 10.675 61,786.900 0.064 370.432 10.611 61,416.468

รวม 0.189 1,093.932

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน:  กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดโดย

-  ครั้งที่ 1 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

- ครั้งที่ 2 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมกับจ�านวนที่เหลือจากการลดทุนงวด
ก่อน

- ครั้งที่ 3 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2559 
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	 7.2	 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

	 7.2.1	 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด	10	รายแรก
 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ
จ�านวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�าหน่าย

1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33

2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 397,813,100 6.87

3 ส�านักงานประกันสังคม 200,230,000 3.46

4 Littledown Nominees Limited 200,000,000 3.46

5 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
Limited, Fund Services Department

175,725,800 3.04

6 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 166,280,500 2.87

7 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 160,837,000 2.78

8 Chase Nominees Limited 144,127,324 2.49

9 ธนาคาร เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 125,098,600 2.16

10 AIA TH-EQ3-P 105,400,000 1.82

 

7.2.2	 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่	(ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ด้วย)

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ
จ�านวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�าหน่าย

1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33

 

7.2.3	 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ 
หรือการด�าเนินงานของบริษัทจัดการ

 - ไม่มี -

	 7.3	 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

7.3.1	 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน	:	การจ่ายเงินปันผล	และการลดเงินทุนจดทะเบียน

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทนุมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมากกว่าปีละ 1 ครัง้ในกรณทีีก่องทนุมกี�าไร
สะสมเพียงพอ
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(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่รวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของก�าไรสทุธิทีป่รบัปรงุแล้ว ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบบญัชท่ีีมกีารจ่ายเงนิปันผล 
หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย 
หลักทรัพย์

 “ก�าไรสทุธิทีป่รบัปรงุแล้ว” หมายถงึก�าไรสุทธิของกองทนุ ทีท่�าการปรบัปรงุด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(ก) การหักก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ก�าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน

(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนตามแผนที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(ค) การหกัด้วยรายการเงินส�ารองท่ีกันไว้เพือ่การจ่ายช�าระหนีเ้งนิกูย้มืหรอืภาระผูกพนัของกองทนุ
ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�าหนดไว้ใน หัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือชี้ชวน 
หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

 ในกรณีทีก่องทุนมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนท่ียังไม่เกดิขึน้ 
(Unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ารองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น 
ได้ในจ�านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

(2) ในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�าไร
สะสมได้

(3) ในกรณทีีก่องทนุยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
จากก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น

ในกรณีทีมี่การแก้ไขหรอืก�าหนดเพิม่เตมิซึง่กฎหมายหลักทรพัย์ทีเ่กีย่วกบัการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไป
จ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป

นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด

(2) กองทนุมสีภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยูภ่ายหลงัจากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน
และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี ต้องปรากฏข้อเทจ็จรงิด้วยว่ากองทนุไม่มกี�าไร
สะสมเหลืออยู่แล้ว
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(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของกองทุน

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

บริษัทจัดการจะต้องด�าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีกองทุนมีการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้
มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลด
จ�านวนหน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�าไรสะสมของกองทุน

7.3.2	 ประวัติการจ่ายเงินปันผล	และการจ่ายเงินคืนทุน	

 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2560

ครั้งที่ ผลการด�าเนินงานงวด
อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล

1. 17 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 0.117 3 ก.ย. 56 17 ก.ย. 56

2. 1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 0.158 29 พ.ย. 56 13 ธ.ค. 56

3. 1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 0.150 28 ก.พ. 57 14 มี.ค. 57

4. 1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 0.154 9 มิ.ย. 57 20 มิ.ย. 57

5. 1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 0.151 29 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57

6. 1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 0.156 28 พ.ย. 57 12 ธ.ค. 57

7. 1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 0.161 27 ก.พ. 58 13 มี.ค. 58

8. 1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 0.138 8 มิ.ย. 58 19 มิ.ย. 58

9. 1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 0.168 24 ส.ค. 58 4 ก.ย. 58

10. 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 0.179 23 พ.ย. 58 4 ธ.ค. 58

11. 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 0.178 25 ก.พ. 59 10 มี.ค. 59

12. 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 0.167 30 พ.ค. 59 13 มิ.ย. 59

13. 1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 0.189 22 ส.ค. 59 5 ก.ย. 59

14. 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 0.188 21 พ.ย. 59 6 ธ.ค. 59

15. 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 0.188 24 ก.พ. 60 10 มี.ค. 60

16. 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 0.207 6 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60

รวม 2.649
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 ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน

จ�านวนเงนิทุนจดทะเบยีน
ก่อนลดมลูค่าหน่วยลงทนุ

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียนที่ลดลง

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

1. 29 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57 10.800 62,510.400 0.077 445.676 10.723 62,064.724

2. 8 มิ.ย. 58 19 มิ.ย. 58 10.723 62,064.724 0.048 277.824 10.675 61,786.900

3. 30 พ.ค. 59 13 มิ.ย. 59 10.675 61,786.900 0.064 370.432 10.611 61,416.468

รวม 0.189 1,093.932

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :  กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดโดย

- ครั้งที่ 1 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 
ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557

- ครั้งที่ 2 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมกับจ�านวนที่เหลือจากการลดทุนงวด
ก่อน

- ครั้งที่ 3 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2559
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โครงสร้างการจัดการ
8

	 8.1	 บริษัทจัดการ

8.1.1	 ชื่อ	ที่อยู่	เลขทะเบียนบริษัท	หมายเลขโทรศัพท์	และโทรสาร	เว็บไซต์

 ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

 ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700

 โทรศัพท์  0-2674-6488 

 โทรสาร  0-2679-5996

 Website www.bblam.co.th
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8.1.2	 โครงสร้างการบริหารจัดการ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อกรรมการ	ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน

	 โครงสร้างองค์กร

	 (ณ	วันที่	22	กุมภาพันธ์	2560)

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

1.	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 75.0

2.	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

4.	บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 5.0

รายชื่อกรรมการ	(ณ	วันที่	22	กุมภาพันธ์	2560)
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายสตีเฟน		แทน กรรมการ

2.	นายนรินทร์		โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

3.	นางสาวสุญาณี	ภูริปัญญวานิช กรรมการ

4.	นายไพศาล	เลิศโกวิทย์ กรรมการ

5.	นางสาวปิยะมาศ	ค�าไทรแก้ว กรรมการ

6.	นางวรวรรณ	ธาราภูมิ กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

7.	นายพีรพงศ์	จิระเสวีจินดา กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.	นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
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 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

3. นายไพศาล  เลิศโกวิทย์       กรรมการ

4. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล        กรรมการ

 รายชื่อผู้บริหาร

 (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer, Chief Investment Officer

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director, 
Head of Business Distribution,  
Head of Corporate & High Net Worth Business

4. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Managing Director, 
Head of Operation & System

5. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director,  
Head of Real Estate & Infrastructure Investment

6. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director, 
Head of Compliance & Legal

7. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director, 
Head of Product Management

8. นางอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director,  
Head of Organization Management

9. ดร. อดิศร โรจนพันธุ์ Assistant Managing Director, Head of Risk 
Management
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 รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
California State University, 
Los Angeles 

- ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- CFA Level 3

2555-ปัจจุบัน Senior Vice President, 
 Real Estate & Infrastructure 
 Investment
 บลจ.บัวหลวง
2546-2555 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
 ฝ่ายกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์
 บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
2541-2546 ผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายจัดการกองทุน
 บลจ.บัวหลวง

2. นางนพวรรณ แสวงกิจ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
 University of the 

Philippines
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CISA Level 2

2557-ปัจจุบัน Vice President,
 Real Estate & 
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 บลจ.บัวหลวง
2554-2557 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 บลจ. ธนชาต

8.1.3	 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ	และผู้จัดการกองทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือ จะต้องบริหารและจัดการ
กองทุน รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หนงัสอื
ชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 

บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(1)	 การบริหารจัดการกองทุน

 ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หนังสือช้ีชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) 

(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วนฉบบัร่างทีย่ืน่ต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต.
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(ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส�าคัญท่ีแสดงไว้ล่าสุดต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัท
จดัการต้องด�าเนินการให้กองทนุมีลกัษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทนุที ่ทน. 1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการจดัตัง้และจดัการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก�าหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�าเนินการให้การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ
จดัการกองทุน หรอืแก้ไขวธิกีารจัดการเป็นไปตามบทบญัญตัใินมาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรพัย์

(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ (ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของหนงัสอืชีช้วน) ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้

(1) บรษิทัจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสอืช้ีชวนทีย่ื่นต่อส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ต่อ
ผูล้งทนุ ด้วยวธิกีารทีผู่ล้งทนุสามารถเข้าถงึได้ก่อนวนัเริม่เสนอขายหน่วยลงทนุ โดยร่าง
หนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน

(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส�าคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันท�าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน 
และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงาน
กองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาทีพ่อสมควรแก่การทีผู่ล้งทนุจะศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนก่อนการตดัสนิใจ
ลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม (1) 
ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมลูท่ีถูกต้อง
และไม่มีลกัษณะทีท่�าให้ผูล้งทนุส�าคญัผดิ และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด

(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะต้ังบริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท�าหน้าท่ีในการจัด
จ�าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จ�าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สทิธใินทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุจะลงทุน
ในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
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(ฌ) ในการจดัการทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน บรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการและควบคมุดแูล
ให้การจัดการเป็นไปตามสาระส�าคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มีข้อก�าหนดในเอกสารสัญญาท่ีเข้าท�าหรือจะเข้าท�าเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่น�าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าท่ีรายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัท
จัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ) ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานกองทุนจะไม่ประกอบกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
การให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อ่ืนด�าเนินการเท่าน้ัน และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการ
จัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) ด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน

(ฐ) ด�าเนนิการทีจ่�าเป็นเพือ่ควบคมุดูแลและให้มัน่ใจได้ว่าการถือหน่วยลงทนุของผูล้งทนุต่างด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้

(ฑ) เพิม่หรอืลดเงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจดัการกองทุน
และตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อืน่ๆ 
ทีป่ระกาศใช้บงัคบัโดย คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“กลต.”) ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”)

(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผูถื้อ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้

(ด) ด�าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
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(ต) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส�าหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี้

(1) การคัดเลอืกและดแูลบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการของกองทนุ ให้มคีวามรู้ความ
สามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการตรวจสอบและ
สอบทาน (การท�า due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอด
จนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ

(3) การก�ากบัดแูลบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(ถ) บรษิทัจดัการจะต้องบรหิารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�านาจให้บคุคลอืน่ใด 
เว้นแต่บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูอ้ืน่บรหิารจดัการกองทนุเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรพัย์สนิอืน่ทีม่ใิช่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และ
การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ท้ังนี้ การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(ท) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคต (อนัรวมถงึรายได้สทุธ)ิ หรอืสทิธติามสญัญาแบ่งรายได้ บรษิทัจดัการต้องตดิตามและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับอย่างสม�่าเสมอ หากพบ
ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท�าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้องด�าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด�าเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของ 
รฐัต่างประเทศ หรอืมีความจ�าเป็นจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายของรฐัต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดข้ึน
แล้วในขณะนีห้รอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เช่น ด�าเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและ
ด�าเนินการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ 
ต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึ การเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน การหักภาษ ีณ ทีจ่่าย
จากเงินได้ของผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนมสิีทธดิ�าเนนิการอืน่ใดเท่าท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการปฏบิติั
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(น) ด�าเนนิการอ่ืนๆ เพือ่ให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่
ทัง้นี ้การด�าเนนิการดังกล่าวต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายหลกัทรพัย์ และ/หรอืกฎหมายอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

45

(2)	 การลงทุน

(ก) เข้าท�าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานในนามของกองทุนภายใน 
หกเดือนนบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทนุ โดยคดิเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

(ข) ด�ารงมลูค่าการลงทุนในทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี 
โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)

(ค) ด�ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(ง) ด�าเนนิการให้กองทนุไม่ลงทนุในทรพัย์สนิอืน่ทีม่ใิช่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน เว้นแต่
ทรพัย์สนิอ่ืนที ่กลต. อนญุาตให้กองทนุสามารถลงทุนหรอืมไีว้ได้ และด�าเนนิการให้การลงทนุ
ของกองทุนในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุน

(3)	 การเรียกเก็บและช�าระเงินของกองทุน

(ก) ด�าเนนิการเกีย่วกบัการเรยีกเกบ็และช�าระค่าธรรมเนยีม และค่าใช้จ่าย และ/หรอืเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(4)	 การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการทีป่รกึษาการลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 
1 /2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนท่ีกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดที่
ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งออกตาม 
พรบ. หลกัทรพัย์ และได้รบัความเหน็ชอบจาก กลต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ กลต. เป็น
ผู้จัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยา
บรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
หรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ค) แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์และเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดและเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
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(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนด และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้ง 
นายทะเบยีน ตลอดจนตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องนายทะเบยีนให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดเกีย่วกบัทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทนุตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการจดัท�าทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อก�าหนดและเงือ่นไขใน
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) แต่งต้ังนติิบคุคลท่ีมีประสบการณ์และความรูค้วามเชีย่วชาญในการประเมนิค่าทรพัย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ) แต่งต้ังทีป่รกึษา (หากม)ี เพือ่ปฏบิตัหิน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษาของบรษิทัจัดการ และ/หรอืของกองทุน 
หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ�าเป็นเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับกองทุน อาทิ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในบัญชีท่ีส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ซ) แต่งตัง้ผูช้�าระบญัชขีองกองทนุโดยความเหน็ชอบของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. เพือ่ท�า
หน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�าเนนิการอย่างอืน่เท่าท่ีจ�าเป็นเพือ่ให้การช�าระ
บัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน

(ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อท�า
หน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�าแนะน�ากับผู้ลงทุนรายย่อย

(5)	 หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

(ก) จดัให้มีการยืน่ค�าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิอนัได้แก่เงนิทีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ 
เป็นกองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้าวันท�าการนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัย
อ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี

(ค) ดแูลให้ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจัดการและโครงการจดัการกองทุนเป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าส่ังท่ีออกโดยอาศยัอ�านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการหรอืโครงการจดัการกองทุนขดัหรอืแย้งกบัหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรพัย์ และ/หรอื
ประกาศ กฎ และ/หรอืค�าสัง่นัน้ ให้บรษิทัจดัการด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารแก้ไขข้อผกูพนัระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือโครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า
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(ง) เรยีกประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุและขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย 
หลักทรัพย์

(จ) ในการขอมติจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการต้องแสดงข้อมลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว

(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ�ากดัเพยีงความสมเหตสุมผลของการประเมนิค่าทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และ
ในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุร้องขอให้บริษทัจดัการออกใบหน่วยลงทนุหรอืหลกัฐานแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดง
สทิธิในหน่วยลงทนุทีเ่ป็นปัจจบุนัโดยมข้ีอมลูทีจ่�าเป็นและเพยีงพอเพือ่ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุใช้
เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ซ) ด�าเนินการก�ากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ฌ) อ�านวยความสะดวกแก่ผูด้แูลผลประโยชน์หรอืบคุคลท่ีได้รบัมอบหมายจากผูด้แูลผลประโยชน์ 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(ญ) จัดท�าบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ 
และน�าทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ท่ีได้จากการน�าทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
ไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(ฎ) จัดท�าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) จดัให้มีทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฐ) จัดท�ารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ) จัดท�ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฒ) จัดท�างบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และน�าส่ง 
งบการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์

(ณ) จดัท�ารายงานประจ�าปีของกองทนุโดยมข้ีอมลูตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์ และส่ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
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(ด) รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏ
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส�าคัญตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้อง

(ต) จัดท�า จัดให้มีการท�า จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(ถ) ติดตาม ด�าเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ 
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล 
ดงักล่าวภายใต้สญัญาทีเ่กีย่วข้องและการปฏบิตัติามกฎหมายหลกัทรพัย์ รวมถงึด�าเนนิการตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ

(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

8.1.4	 จ�านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 University of North 
 Texas 
- ปริญญาตรี 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน 
 Chairman of 
 Executive Board
 บลจ.บัวหลวง
2553-2560 Chief Executive Officer
 บลจ.บัวหลวง
2545-2553 กรรมการผู้จัดการ 
 บลจ.บัวหลวง

- เป็นคณะกรรมการที่
 ปรึกษาการลงทุน
 ของกองทุน

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-ปัจจุบัน
 Managing Director, 
 Head of Business 
 Distribution,
 Head of Corporate 
 & High Net Worth 
 Business
 บลจ.บัวหลวง
2550-2553 รองกรรมการผู้จัดการ  
 กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม 
 บลจ.บัวหลวง

- เป็นคณะกรรมการที่
 ปรึกษาการลงทุน
 ของกองทุน

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 Georgia State 
 University 
- ปริญญาตรี 
 วิศวกรรมโยธา  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551-ปัจจุบัน
 Deputy Managing 
 Director, Head of 
 Real Estate & 
 Infrastructure 
 Investment
 บลจ.บัวหลวง
2544-2551 ผู้จัดการอาวุโส
 กองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย์
 บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)

- เป็นคณะกรรมการที่
 ปรึกษาการลงทุน
 ของกองทุน
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ - ปริญญาโท 
 บริหารธุรกิจ 
 California State 
 University, 
 Los Angeles 
- ปริญญาตรี การบัญชี  
 มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์
- CFA Level 3

2555-ปัจจุบัน
 Senior Vice President,
 Real Estate & 
 Infrastructure Investment
 บลจ.บัวหลวง
2546-2555 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
 ฝ่ายกองทุนรวม
 อสังหาริมทรัพย์
 บลจ. ไอเอ็นจี 
 (ประเทศไทย) 
2541-2546 ผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายจัดการกองทุน
 บลจ.บัวหลวง

- ดูภาพรวมการด�าเนินงาน
ของกองทุน 

- ติดตามผลการด�าเนินงาน
ของกองทุน

- ติดตามการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารทรัพย์สิน ให้เป็น
ไปตามที่ก�าหนด และ
ประสานงานกับผู้บริหาร
ทรัพย์สินในเรื่องต่างๆ เพื่อ
การบริหาร

 และจัดการกองทุน
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  ผู้ประเมิน

 ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี 

นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย - ปริญญาโท 
 บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี 
 มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์

2557-ปัจจุบัน
 Senior Manager, 
 Real Estate & 
 Infrastructure Investment
 บลจ.บัวหลวง

- ตรวจสอบรายได้และค่า
 ใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  ผู้ประเมิน

 ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี

นางสาวอัญชลี อ่อนน้อม - ปริญญาตรี 
 การจัดการทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 พระนคร

2556-ปัจจุบัน
 Senior Officer,
 Real Estate &
     Infrastructure Investment
 บลจ.บัวหลวง
2552-2556 เจ้าหน้าที่
 ฝ่ายกองทุนรวม
 อสังหาริมทรัพย์
 บลจ. ไอเอ็นจี 
 (ประเทศไทย) 

- ตรวจสอบรายได้ และ
 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
 งาน
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  ผู้สอบบัญชี

- น�าส่งรายงานต่างๆ 
ของกองทุนต่อ

 ตลาดหลักทรัพย์ และผู้
 เกี่ยวข้อง    

นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล - ปริญญาตรี การบัญชี
 มหาวิทยาลัย 
 หอการค้าไทย

2551-ปัจจุบัน
 Senior Vice President,
 Operation & System
 บลจ.บัวหลวง

- ปฏิบัติงานด้านบัญชี การ
เงิน และงานทะเบียน 
ส�าหรับกองทุนรวม

 อสังหาริมทรัพย์ และ
 กองทุนรวมโครงสร้าง
 พื้นฐาน

นายอภิชาต โตรุ่ง - ปริญญาโท การบัญชี 
 มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี   
 มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคล 
 รัตนโกสินทร์ 
 วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
 จักรวรรดิ

2556 - ปัจุบัน
 Assistant Vice President,
 Operation & System
 บลจ.บัวหลวง
2555-2556 เจ้าหน้าที่อาวุโส 
 ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน 
 บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
 การเงิน และงาน
 ทะเบียนส�าหรับกองทุน
 รวมอสังหาริมทรัพย์
 และกองทุนรวม
 โครงสร้างพื้นฐาน
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	 8.2	 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

8.2.1		ชื่อ	ที่อยู่	เลขทะเบียนบริษัท	หมายเลขโทรศัพท์	และโทรสาร

 ชื่อ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

 ที่อยู่ อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร

 เลขทะเบียนบริษัท 0107539000243

 โทรศัพท์  0-2617-7300

 โทรสาร  0-2617-7133

8.2.2	 โครงสร้างการบริหารจัดการ	รายชื่อกรรมการ	และผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการทีป่รกึษา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยโครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีเป็นดังนี้

   

 คณะกรรมการพ�จารณา
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการที่ปร�กษา

เลขานุการบร�ษัทคณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�อำนวยการใหญ�สำนักตรวจสอบภายใน

สายปฏิบัติการ สายการเง�น สายบร�หาร

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายปฏิบัติการ

ฝ�ายซ�อมบำรุง

ฝ�ายโครงการและ
ว�ศวกรรม

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายควบคุมบัญชี

ฝ�ายบร�หารสำนักงาน

ฝ�ายฝ�กอบรม

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�ายนักลงทุน
สัมพันธ�

ฝ�ายวางแผนกลยุทธ�

ฝ�ายความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัย

ฝ�ายสื่อสารองค�กร
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8.2.2.1	 คณะกรรมการบริษัท
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน
  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

  รายชื่อกรรมการมีดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์        ประธานกรรมการ

2. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการอิสระ

3. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการอิสระ

4. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการอิสระ

5. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ 

6. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ

7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

9. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ กรรมการ

8.2.2.2	 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน 
ดังนี้ 

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายบริหาร

5. นายคง ชิ เคือง            สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

6. ดร.อาณัติ อาภาภิรม สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

8.2.2.3		คณะกรรมการที่ปรึกษา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาจ�านวน 
4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษา

3. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา

4. นายประจักษ์ มโนธรรม กรรมการที่ปรึกษา
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8.2.2.4		คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 
5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8.2.2.5		คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน 
ดังนี้  

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8.2.2.6		ผู้บริหาร
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายชื่อผู้บริหารของบีทีเอสซี มีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายบริหาร

3. นายคง ชิ เคือง ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

4. นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ รองผูอ้�านวยการใหญ่สายการเงนิ และผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ

5. นางสาวน�้าทิพย์ กิมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมบัญชี

6. นายณัฐศักดิ์  ชัยชนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฏหมาย

7. นายชัยศักดิ์  ศรีเศรษฐนิล ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการ และวิศวกรรม

8. นายภักดี จิระภาพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุง

9. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

10. นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อ�านวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย

11. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ
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8.2.3	 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	

บทีเีอสซยีงัคงเป็นคู่สญัญาตามสญัญาสมัปทานกับกทม. และบทีเีอสซยีงัคงเป็นผูบ้รหิารจดัการในการ
ด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักเพ่ือประโยชน์ของกองทุนภายใต้การก�ากบัดแูล
และควบคุมของกองทุน ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ตลอดจน
มีหน้าที่น�าส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุน ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน และบีทีเอสซีตกลงให้
สิทธิกองทุน ในการร่วมบริหารการจัดการกิจการของบีทีเอสซี โดยกองทุน มีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้ง
กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมดของบทีเีอสซ ีและภาระหน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีก่�าหนดไว้
ในสัญญา

	 8.3	 ผู้ดูแลผลประโยชน์

8.3.1	 ชื่อ	ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	และโทรสาร

 ชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 ที่อยู่ เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์  0-2724-5047

 โทรสาร  0-2724-5051

8.3.2	 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียน 
จัดตั้งกองทุนกับส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(3) ก�ากับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน 
ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการโดยเคร่งครัด หากบรษิทัจดัการมไิด้
ปฏิบัติตาม ให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�าการ นับต้ังแต่วันที่ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(4) จดัท�ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการกระท�า
การ หรืองดเว้นกระท�าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้

(6) ติดตามดูแลให้การเบกิจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรอืทรพัย์สินอ่ืนใดของกองทนุ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(7) จัดท�าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
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(8) ด�าเนนิการฟ้องร้องบงัคับคดใีห้บรษิทัจัดการปฏบิตัติามหน้าท่ีของตนหรอืฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือ
เม่ือได้รบัค�าสัง่จากส�านกังานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดดีงักล่าว 
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้

(9) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(12) พจิารณาอนมัุตหิรอืไม่อนมุตักิารเข้าท�าสญัญาหรอืแก้ไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิสญัญาท่ีมอบหมาย
ให้บคุคลภายนอกเข้ามาเป็นผูด้�าเนนิการกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มมีลูค่าของสัญญามากกว่า 
100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�า
สญัญาหรอืแก้ไขเพิม่เตมิหรอืบอกเลิกสญัญาดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ
และกฎหมายหลักทรัพย์ ท้ังนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(13) พจิารณาอนมัุตหิรอืไม่อนมุตักิารจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส�าหรบัการซือ้รถไฟฟ้าโดยบทีีเอสซ ีเฉพาะ
ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�าหนดไว้ใน
หนงัสอืช้ีชวน หวัข้อ 2.3.1 “การเตบิโตในทรพัย์สินท่ีกองทุนลงทุนครัง้แรก – (2) การลงทุนเพิม่เตมิ
เพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สิน 
รวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ท้ังน้ี โดยค�านึงถึงความเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

 การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (13) นี้ ไม่ต้องได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ 
หรือการเข้าท�าสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่
กองทุน ไม่ถือว่าเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไป หรือการเข้าท�าสัญญาโดยกองทุน ดังนั้นการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน หรือการเข้าท�าสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ�าต้องขอความเห็น
ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุนในเรื่อง
สงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ที่กองทุนมีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม

 การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (11) (12) และ (13) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�า
รายละเอียด พร้อมทั้งเสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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(14) แจ้งให้บรษิทัจดัการจดัให้มกีารประเมนิค่าใหม่โดยพลนั เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตกุารณ์
หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้ อนัมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุอย่างมนียัส�าคญั 
หรือเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน

(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(16) ด�าเนนิการให้มีการรบัหรอืช�าระเงนิจากบญัชขีองกองทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือข้อก�าหนดของ
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

(17) ไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�านั้น
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท�าหน้าท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์หรอืเป็นการด�าเนนิการในลักษณะท่ีเป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถอืหน่วยลงทนุทีไ่ด้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

(18) ในกรณีท่ีการด�าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด�าเนินการ
ขอมต ิให้ผูด้แูลผลประโยชน์มอี�านาจด�าเนนิการตามทีจ่�าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได้

(19) มีสทิธิ หน้าที ่ และความรบัผดิชอบอืน่ตามท่ีก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

8.3.3	 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

 บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดให้เปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ และ
มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�าการใดๆ ท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนในลักษณะที่มีนัยส�าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์หรอืธรุกิจ
สถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

(4) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท�าความผดิอาญาเกีย่วกับทรพัย์ตามบทบญัญตัใินหมวด 1 หมวด 
3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืความรบัผิดชอบตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนท่ีส�าคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลีย่นแปลงกฎหมายหลกัทรพัย์ หรอืกรณอีืน่ใดอนัมผีลให้บรษิทัจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงกนัได้ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้
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เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ 
ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่าวให้บรษัิทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้
ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาด
คุณสมบติัดังกล่าว หรอืวนัถดัจากวันทีส่�านกังานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว และบรษัิทจดัการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบตัดิงักล่าวให้ส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต. ทราบภายใน 3 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติ
เสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท�าการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดเวลาให้แก้ไข 
เมื่อได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู ้ดูแล 
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ท้ังนีเ้ว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ กลต. 
จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค�าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ีเกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึง
กนั หรอื (ข) เพือ่ฟ้ืนฟกูจิการ ประนอมหนี ้หรอืผ่อนผนัการช�าระหนี ้จดัการทรพัย์สนิ ช�าระบัญชี 
หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับ
ต่างๆ หรือ

(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผดิ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บรษิทัจดัการทราบหรอืประกาศเป็นการ
ทั่วไป

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให ้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดให้กองทุนต้องมีผู ้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู ้ดูแล 
ผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้อง
ท�าหน้าทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนและส่งมอบทรัพย์สนิ
และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�าส่ัง
ของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็น เพื่อให้การ
โอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารท้ังหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติท่ีคิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค�าสั่ง
ของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้วเสร็จ
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ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้ช�าระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้ง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการส้ินสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน 
และ/หรอืค่าใช้จ่ายอ่ืนใด จะค�านวณถงึวนัท่ีครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรอืระยะเวลา
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

	 8.4	 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	

8.4.1	 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	

 • ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค์
 • นายศรัณย์ บุญญะศิริ
 • นางวรวรรณ ธาราภูมิ  
 • นายวศิน วัฒนวรกิจกุล  
 • นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  
 • นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ

8.4.2	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน 
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ

(2) แจ้งแก่บรษิทัจดัการให้ทราบถงึการทีก่รรมการรายใดมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม
ในเรือ่งทีต้่องให้ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�า ทัง้นี ้กรรมการผู้ทีม่ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งทีพ่จิารณาไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

	8.5	 ช่ือ	 ท่ีอยู่	 และหมายเลขโทรศัพท์	 ของผู้สอบบัญชี	 นายทะเบียนหน่วยลงทุน	 และบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน

8.5.1	 ผู้สอบบัญชี

 ชื่อ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
  (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

 ที่อยู่ เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์  0-2264-0777
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8.5.2	 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

 ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ที่อยู่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์  0-2009-9000

8.5.3	 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

 ชื่อ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ที่อยู่ เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 31
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์  0-2675-8403

	 8.6	 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

- ไม่มี -
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	 9.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หนงัสอืชีช้วน กฎหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 

	 9.2	 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดการได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน  เพื่อให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่บริษัท
จัดการเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

3. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ Senior Vice President บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

5. ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ กรรมการ บรษิทั เอเอม็พ ีคอนซัลแตนท์ จ�ากดั

6. นายศรัณย์ บุญญะศิริ ที่ปรึกษา บรษิทั เอเอม็พ ีคอนซัลแตนท์ จ�ากดั

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดย
บริษัทจัดการได้เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด 
ดังนี้

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

3. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

ทั้งนี้ การด�าเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีเป็นเรื่องสงวนไว้บีทีเอสซีจะต้องได้รับ
การอนุมตัจิากคณะกรรมการของบทีเีอสซโีดยมเีสยีงสนบัสนนุอย่างน้อยสองเสยีงจากกรรมการของบทีเีอสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ และ (2) ในกรณีเป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ 
(Negative Undertakings) ทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซ้ือและโอนสทิธริายได้สทุธ ิบทีเีอสซจีะต้องได้รบัความยนิยอม
จากกองทุนเสียก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้
ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซี 
กระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการท่ีกองทุน 
ยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการเรื่องเดียวกันนั้น

การกำากับดูแลกิจการ
9
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	 9.3	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัจดัการมนีโยบายก�าหนดห้ามมใิห้ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัจดัการ ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้องใช้
ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขายหลักทรพัย์ และห้ามมใิห้เปิดเผยข้อมลูภายในต่อบคุคลภายนอกหรอื
ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
พนกังานทีล่งทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีบ่รหิารโดยบรษิทัจดัการด้วย ทัง้นี ้หากผูบ้รหิารหรอืพนักงาน
ฝ่าฝืนข้อก�าหนดในเรือ่งการใช้ข้อมูลภายในดงักล่าวแล้ว นอกจากจะมโีทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�าผิดข้อบังคับการท�างานและมีโทษทางวินัย

บีทีเอสซีมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบีทีเอสซีตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์  และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

	 9.4	 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน	และการบริหารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้สุทธิซึ่ง
เกิดจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิตามสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยมี
กลไกในการปรับโครงสร้างค่าโดยสารที่ชัดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ

2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเป็นระบบหลกัของระบบขนส่งมวลชนส�าหรบัพืน้ทีใ่นใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญหลายแห่ง

3. เป็นธุรกิจที่ความแข็งแกร่ง มีการเติบโต และมีโอกาสในการเติบโตที่ดี

4. การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการด�าเนินการ

5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง

บริษัทจัดการเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและมี
ศักยภาพที่จะเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะท�าให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้อย่างสม�่าเสมอในอัตราที่น่าพอใจ

เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�าเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก ซึง่ด�าเนนิงานและบรหิารจดัการโดยบทีเีอสซ ี บรษิทัจดัการจะท�าการควบคมุและตดิตามการส่งมอบ
รายได้สุทธิผ่านรายงานรายวันและรายเดือนต่างๆ ท่ีบีทีเอสซีส่งให้กองทุน และท�าการตรวจสอบรายได้ค่า
โดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

	 9.5	 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน

ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�าเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
โดยกองทนุยงัคงให้บทีีเอสซดี�าเนนิงานและบรหิารจดัการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั เนือ่ง
จากบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและสิทธิในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารท่ีได้จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก
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นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบีทีเอสซียังมีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง โดยคณะผู้บริหารของบีทีเอสซี 
ประกอบด้วยบคุลากรทีมี่ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในธรุกจิขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และ
ได้ด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัโดยไม่มอีบุตัเิหตใุหญ่ๆ เกดิขึน้ และจากการรกัษา
มาตรฐานการให้บริการที่สูงเช่นน้ี บีทีเอสซีจึงได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตรการรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ส�าหรับการให้บริการบริหารจัดการ 
และประกาศนียบัตรส�าหรับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสถาบัน Lloyd’s Register

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ กองทุนมีสิทธิบังคับจ�าน�าหุ้น
ตามสญัญาจ�าน�าหุน้ สทิธิในการซือ้หุน้ในบทีีเอสซทีีผู่ส้นบัสนนุถอือยูต่ามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ สทิธใินการ
เพิกถอนการแต่งตั้งบีทีเอสซีจากการเป็นตัวแทนของกองทุนในการจัดเก็บรายได้สุทธิเพื่อและในนามของ 
กองทุนและแต่งตั้งบุคคลอื่นท�าหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิ นอกจากนี้ กองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอน
สัญญาสัมปทานในฐานะตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. ในกรณีที่ 
กทม. มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทานอันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน

	 9.6	 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน

บริษัทจัดการมีการด�าเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการจะมีการ
พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�าปีซึ่งบีทีเอสซีจัดท�าส่งให้
กองทุน และบรษัิทจดัการจะมีการพจิารณารายรบัและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณท่ีตัง้ไว้หรอืไม่ รวมถงึ
ท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 

ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ บริษัทจัดการได้จัดให้มีการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บ
รายได้ค่าโดยสารและด�าเนินการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี และประชุมหารือกับ 
บีทีเอสซีเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัทจัดการได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

	 9.7	 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การน�าส่งรายได้สุทธิ

1. บีทีเอสซีน�าส่งรายได้สุทธิแต่ละวันไว้ในบัญชีรายได้ของกองทุน พร้อมรายงานประจ�าวันที่เกี่ยวข้อง เช่น 
จ�านวนผูโ้ดยสารรายวนั จ�านวนรายได้ค่าโดยสารรายวนัทีไ่ด้รบั และจ�านวนรายได้สทุธท่ีิบทีเีอสซนี�าฝาก
ในบัญชีของกองทุน เป็นต้น ให้แก่บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวัน
ท�าการถัดไป

2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่าบีทีเอสซีน�าส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนในแต่ละวัน ตรง
ตามจ�านวนเงินในรายงานหรือไม่

3. เมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนบีทีเอสซีส่งรายงานรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบ (โดย
รายงานดังกล่าวจะต้องแยกรายได้ค่าโดยสาร รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย O&M ที่หักไปจากรายได้ดังกล่าว)

4. บรษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจสอบว่ารายได้สทุธทิีบ่ทีีเอสซนี�าส่งให้แก่กองทนุในแต่ละวันของ
เดือนนั้นตรงกับจ�านวนรายได้สุทธิที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าวันของเดือนนั้นหรือไม่
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การน�าฝากค่าใช้จ่าย	O&M	และการเบิกใช้ 

1. บีทีเอสซีน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซี 
ภายในเวลา 14.00 น. ของวันท�าการถัดไป และส่งหลักฐานการฝากเงินให้แก่บริษัทจัดการด้วย เช่น 
Statement หรือ Slip เงินฝาก หรือเงินโอน

2. บรษิทัจดัการตรวจสอบว่าบีทเีอสซี น�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวนัไว้ในบญัชค่ีาใช้จ่าย O&M 
ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซีหรือไม่

3. นับตั้งแต่วันแรกของแต่ละเดือน หากไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น บีทีเอสซีสามารถน�าเงินในจ�านวนที่เท่ากับ
จ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการส�าหรบัเดอืนก่อนหน้าท่ีฝากไว้ในบญัชีค่าใช้จ่าย O&M ออก
จากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ได้ โดยบริษัทจัดการจะตรวจสอบว่า บีทีเอสซีไม่ได้น�าเงินออกจากบัญชีค่าใช้
จ่าย O&M ก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด หรือเกินกว่าจ�านวนที่สามารถน�าออกไปได้

4. บีทีเอสซีส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในเบื้องต้นให้บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้
บริษัทจัดการตรวจสอบ

5. บีทีเอสซีน�าส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นไตรมาส 
เพื่อให้บริษัทจัดการตรวจสอบ

6. บรษิทัจดัการพจิารณาว่าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เป็นรายการทีเ่กีย่วข้องกบักองทนุจรงิ และวธิกีารปันส่วนเป็น
ไปตามที่ตกลงกัน

7. เมื่อสิ้นไตรมาสบริษัทจัดการกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตามงบประมาณ 

ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นน้อยกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวันส�าหรับไตรมาสน้ันที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน  
บีทีเอสซีจะช�าระคืนส่วนที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 5 วันท�าการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย 
O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น

ส่วนในกรณีทีค่่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กดิข้ึนจรงิส�าหรบัช่วงไตรมาสนัน้มากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวนัส�าหรบัไตรมาสนัน้ทีบ่ทีเีอสซไีด้หกัไว้ก่อนน�าส่งรายได้สทุธริายวนัให้แก่กองทนุ หาก
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในทุก
ไตรมาสก่อนหน้าไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น 
กองทุนจะจ่ายส่วนทีข่าดในไตรมาสนัน้ๆ ให้แก่บทีีเอสซภีายใน 5 วันท�าการหลังจากท่ีกองทุนได้ตรวจทาน
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น

แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวันส�าหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน และ
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในทุก
ไตรมาสก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น 
กองทุนจะจ่ายส่วนทีข่าดในไตรมาสนัน้ๆ ให้แก่บทีีเอสซ ีกต่็อเมือ่กองทุน (หรอืกรรมการอย่างน้อยสองคน
ของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญท่ีกองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้งได้ให้ความ
ยินยอม
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	 9.8	 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการ
จดัการกองทนุก�าหนดค่าธรรมเนยีมการจัดการกองทุนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ 
โดยค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่

ต�า่กว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทัง้นี ้บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการจรงิเป็นรายเดอืนในอัตรา
ร้อยละ 0.075 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ โดยมอีตัราขัน้ต�า่ 10,000,000 บาทต่อปี โดยค่าธรรมเนยีมการจดัการ
กองทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นจ�านวน 53.56 ล้านบาท (2559: 52.96 ล้านบาท) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 9.9	 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ
ต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศของตลาดหลักทรพัย์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจน
รายงานประจ�าปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อ 
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทนุ โดยบรษิทัจดัการได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยจะต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ�านาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 9.10	การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทนุและมีสทิธิได้รบัผลตอบแทนการลงทนุ บรษัิทจดัการจะต้องแจ้งวนัปิดสมดุทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย์ 
และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�าหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
นายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่
เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก�าหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิด
สมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่าย
หรอืการแจกจ่ายทรพัย์สนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุผูซ้ึง่มชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทนุดังกล่าว 
และสิทธิในการได้รบัหรอืข้อจ�ากดัสทิธิใดๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทุนผูซ่ึ้งมชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�าไปโดยชอบ

9.10.1	การขอมติโดยส่งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่
เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�าตามที่
ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
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9.10.2	การขอมติโดยเรียกประชุม

(1) องค์ประชุม

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมี
หน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้

(ข) องค์ประชุมที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น�ามาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�าตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ 
ชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

(2) สิทธิออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลง
มติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 
7.4.7 “ข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�าหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกิน
อัตรานั้น

(3) ข้อก�าหนดในการออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

(ข) เว้นแต่กรณีทีก่�าหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี ้มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุให้ถอืตามจ�านวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(1) การได้มาเพิม่เตมิหรอืการจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีม่มีลูค่าเกนิ
กว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ 
เวลาที่มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปดังกล่าว ตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 2.2.3 “การลงทุน
ในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้
สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(2) การเข้าท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาท่ีมอบหมายให้บุคคลภายนอกด�าเนินงานกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้น
ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคลภายนอก” หรือการตกลง 
ยนิยอม หรอืใช้สทิธอิอกเสียงเพือ่ให้บรษิทัท่ีกองทุนเป็นผู้ถอืหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค 
(จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว
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(3) การเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง
เพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สิน
กจิการโครงสร้างพืน้ฐาน” เข้าท�าธุรกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งทีต้่องได้รบัมตขิอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก�าหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 5.3 “การด�าเนินการที่ต้องได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน”

(4) การเพิม่เงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุ ตามวธิกีารในหนงัสอืชีช้วน หัวข้อ 7.5 “การเพิม่
เงินทนุจดทะเบยีน” หรอืการตกลง ยนิยอม หรอืใช้สทิธอิอกเสยีงเพือ่ให้บรษิทัทีก่องทนุ
เป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” 
ด�าเนินการดังกล่าว

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.6 “การลด
เงินทนุจดทะเบยีน” หรอืการตกลง ยนิยอม หรอืใช้สทิธอิอกเสยีงเพือ่ให้บรษิทัทีก่องทนุ
เป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” 
ด�าเนินการดังกล่าว

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น

(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน ให้เป็น
ไปตามข้อก�าหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

	 9.11	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

 กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2560 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) 
เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1.70 ล้านบาท (ปี 2558/2559 : 1.60 ล้านบาท)

(2)  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

 กองทนุบนัทกึค่าตอบแทนการสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสารและ
การสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งจ่ายให้แก่ 
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด เป็นจ�านวน 0.80 ล้านบาท (ปี 2558/2559 จ่ายให้แก่ บริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากดั (เดิมช่ือ บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นจ�านวน 0.75 ล้านบาท)  

	 9.12	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
10

	 10.1	นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซี ในปี พ.ศ. 2559 ยังคงด�าเนินงานไปแนวทางเดียวกับ
นโยบายของบีทีเอสกรุ๊ป ด้วยจิตส�านึกในหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในภาคธุรกิจที่จะต้องท�าประโยชน์เพื่อ
ตอบแทนสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน การให้
โอกาสทางการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นแก่เด็กและชาวบ้านใน
ชุมชนที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการส่งเสริมให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการ
แพทย์ที่ทันสมัยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ

ในฐานะผู้ให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ บีทเีอสซไีด้ให้ความส�าคญัในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยั 
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

• ด�าเนนิการและพฒันาการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนรุกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึง่
ของการด�าเนินงานของบีทีเอสซี และต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซี

• ดูแลและปรับปรุงการใช้พลังงานของบีทีเอสซีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้พลังงานในการด�าเนิน
ธุรกิจของบีทีเอสซีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดแผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

• การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีต้องให้ความร่วม
มือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการ
พลังงาน

• สนับสนุนสิ่งที่จ�าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และ
การมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

• ผู้บรหิารและคณะท�างานด้านการจัดการพลงังานจะทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�าเนินการด้านพลังงานทุกปี

จากนโยบายหลกัทัง้หมดทีก่ล่าวไว้ น�ามาสู่การปฏบิตังิานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมของบทีีเอสซตีามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บีทเีอสซใีห้ความส�าคญัต่อการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม รวมถงึการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ในการ
บริหารงาน จึงได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนกัถงึความส�าคญัและความรบัผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะ
กรรมการและผูบ้รหิาร อีกทัง้ยงัเพิม่ความเชือ่ม่ันให้แก่ผูถ้อืหุ้น นกัลงทนุ และผูเ้กีย่วข้องทกุภาคส่วน ทัง้นี้ 
สามารถดูรายละเอียดของหลกัการส�าคญัและแนวทางปฏบิตัใินการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี รวมถงึโครงสร้าง
การบริหารจัดการองค์กร ใน 56-1 และรายงานประจ�าปีของบีทีเอสซี

2.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บีทีเอสซีได้ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญต่อปัญหาที่กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกพิการรุนแรงต้องประสบ
ปัญหาในการดแูลเดก็พกิาร บทีเีอสซจีงึได้มกีารวางแผนการท�างานร่วมกบัชมรมผูป้กครองเด็กพกิารโดย
การเชือ่มประสานจากมลูนธิินวตักรรมทางสงัคม ภายใต้โครงการ respite care หรอืโครงการบรกิารผูด้แูล
คนพิการทดแทนชั่วคราว โดยสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการนี้ในพื้นที่หนองแขมและมีนบุรี เพื่อลดความ
เหนื่อยล้า ความเครียดจากการดูแลเด็กพิการต่อเนื่องยาวนานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว ภายใต้การดูแลของกลุ่มผู้ปกครองท่ีผ่านการฝึกอบรมการดูแลในชีวิตประจ�าวัน การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การท�ากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัเดก็ รวมไปถงึกระบวนการในการเสรมิพลงักลุม่ผูป้กครองด้วย
กันเพื่อให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันด้วย  โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ได้เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมทักษะ
การด�ารงชวีติ (หนองแขม) และศนูย์เรยีนรูพ้ื้นฟูเดก็พิการ โดยครอบครวั (มนีบรุ)ี ซึง่เป็นปีแรกท่ีเปิดด�าเนินการ 
บีทีเอสซีได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ 20 ต�าแหน่ง เพื่อดูแลคนพิการที่ศูนย์หนองแขมและมีนบุรี แยกเป็นศูนย์ละ 
10 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง 20 คน ได้รับการอบรมในการดูแลคนพิการอย่างถูกวิธี 

3.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บีทีเอสซีเล็งเห็นถึงความส�าคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และได้ก�าหนดนโยบายการ
บริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�างานให้แก่พนักงาน และในปี 2559 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้จัดท�า
โครงการศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส (BTS Child Care Center) เพื่อลดภาวะวิตกกังวลในการดูแล
และช่วยแบ่งเบาภาระในการดแูลบตุร ธดิาของพนกังานจากการน�ามาสถานท่ีปฏบิตังิานเพ่ือรอเวลาเลกิงาน
และกลับบ้านพร้อมกันในช่วงปิดเทอม ท�าให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งโครงการดังกล่าว 
ส่งผลทางด้านจติใจของผูป้กครองซึง่เป็นพนกังานในองค์กร สามารถลดความวติกกงัวล มคีวามสบายใจขึน้ 
ท�าให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท 

หนูด่วนชวนขยัน 

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบีทีเอสซีประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงาน รวมทั้ง
เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจ และเป็นรางวัลแก่พนกังานท่ีมวีนัิย มีความตัง้ใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน 
มีใจรักและภักดีและมีความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วน 
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ดังกล่าว นอกจากจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของบีทีเอสซีแล้ว ยังสามารถน�าคะแนนดังกล่าวไปแลก
เป็นเงินรางวัล และสวัสดิการต่างๆ ของบีทีเอสซีได้ เช่น น�าคะแนนไปช�าระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปี
ที่ศูนย์ออกก�าลังกาย หรือใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น 

จากการด�าเนินโครงการหนูด่วนชวนขยันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด คือ
ด้านวนัิยในการท�างานของพนกังานทีดี่ขึน้ โดยสามารถลดอตัราพนกังานส�ารองลงได้ เนือ่งจากพนกังานประจ�า
มีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครื่องใช้ส�านักงานยังมีจ�านวน 
ลดลงด้วย ส่วนประโยชน์ต่อพนกังานนัน้เห็นชดัในด้านขวญัก�าลังใจในการท�างานและช่วยสร้างความจงรกัภกัดี
ต่อองค์กร โดยพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

จ�านวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี

2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60

จ�านวนพนักงาน (คน) 418 473 466 458 448 455 497

ส�าหรบัการให้ทนุการศึกษาแก่บตุรพนักงานน้ัน บทีีเอสซมีกีารพจิารณาให้ทนุต่อเนือ่งแม้ว่าบางกรณพีนกังาน
จะเสยีชวีติแล้ว ทัง้นี ้นบัตัง้แต่เริม่ให้ทนุการศกึษาในปี 2551 จนถงึปี 2559 มบีตุรของพนกังานทีไ่ด้รบัทนุการ
ศึกษา จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60

จ�านวน (คน) 376 411 438 478 525 568

จ�านวน (เงิน) 3,643,000 4,192,000 4,742,000 5,272,000 5,742,000 6,166,000

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ในเวลา
เดียวกันให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนส�ารองฉุกเฉิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในหมู่สมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี 

4.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญกับการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2559/60 บีทีเอสซีได้ก�าหนดค่าดัชนีชี้วัด
ความเช่ือม่ันของการให้บริการรถไฟฟ้าบทีีเอส และท�าการประเมนิผลในด้านต่างๆ สรปุได้ดงัตารางด้านล่าง
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เป้าหมายปี	2559/60 ผลการด�าเนินงานปี	2559/60
การประเมินผลการ

ด�าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการ

ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู ้ โดยสาร  
ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

99.86% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 
นาทีขึ้นไป

ดีกว่าเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง 89,076 ตูกิ้โลเมตร/ต่อการขดัข้อง 
1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมาย 

ความน่าเชื่อถือต่อตั๋วโดยสาร

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง 37,905 ครัง้ ต่อการขดัข้อง 1 ครัง้ ดีกว่าเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 3.8 ความพึงพอใจโดยรวมได้คะแนน 
3.84 จากคะแนนเต็ม 5

ดีกว่าเป้าหมาย

ข้อร้องเรียนไม่มากกว่า 2 เรื่อง ต่อจ�านวนผู้โดยสาร 
1,000,000 เที่ยวคน

ผู้โดยสารสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.59 
– 31 ม.ีค. 60 จ�านวน 249,844,018 
เท่ียวคน โดยมีข้อร้องเรียน 179 
เรื่อง

ดีกว่าเป้าหมาย

การเพิ่มจ�านวนตู้รถไฟฟ้า  

จากจ�านวนผูใ้ช้บรกิารทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง บีทเีอสซไีด้ลงทุนจดัซือ้ตูร้ถไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพือ่น�ามาเชือ่มต่อกับ
ขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ โดยเพิ่มตู้รถไฟฟ้าจากเดิม 3 ตู้ เพิ่มเป็น 4 ตู้ต่อขบวน ท�าให้ขบวนรถไฟฟ้า 
Siemens model ทั้ง 35 ขบวนได้กลายเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ มีความยาวตลอดทั้งขบวน 86.6 เมตร กว้าง 
3.12 เมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดจ�านวน 1,490 คน จากเดิม 3 ตู้ จุได้ 1,006 คน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิ่ง
อ�านวยความสะดวกภายในขบวนรถและสถานี ประกอบด้วย

• เสาราวจับแบบ 3 ก้าน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารซึ่งจะมีราวจับเพิ่มมากขึ้น 

• เพิ่มพื้นที่ส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พร้อมเข็มขัดนิรภัยส�าหรับจับยึดรถเข็นผู้พิการและราวจับให้

• มีการติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจาก 750 VDC เป็น 400 VAC เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสารใหม่โดยเฉพาะ

• มีการน�าเอาระบบควบคุมการห้ามล้อแบบใหม่เรียกว่า EP2002 ซึ่งตัวอุปกรณ์จะรวมระบบการควบคุม
ด้วยลมและไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน

• มีวงจรปรับอากาศ 2 วัฏจักร ใช้น�้ายาปรับอากาศ R407C 

• ติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ 20 ชุด บนชั้นชานชาลา ใน 9 สถานี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

• ติดตั้งจอ LCD ที่ชั้น Concourse & Platform, In-Train & Dynamic Route Map
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• ติดตั้งป้ายบอกทาง แผนที่ และสถานที่ส�าคัญๆ ที่สามารถเชื่อมต่อจากสถานีได้ 

• ติดกล้อง CCTV ที่ติดตั้งใต้สถานี จ�านวน 68 ตัว และบนสถานีจ�านวน 1,464 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,532 ตัว

• SkyBridge 17 สถานีเชื่อมต่อกับ 54 อาคารส�านักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และสถานที่ส�าคัญต่างๆ 

นอกจากนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 ประกาศนียบัตรการให้บริการบริหารจัดการ 
และได้ให้บริการครบ 249,844,018 เท่ียวคน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2560 โดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้น 
เสียชีวิต 

การดูแลลูกค้ากลุ่มต่างๆ

นอกจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปแล้ว บีทีเอสซียังได้สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ โดยบีทีเอสซีได้อ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าได้เหมือนกับผู้ใช้บริการปกติในทุกสถานี ได้แก่ การ
ก่อสร้างทางลาดส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้น และอักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดลิฟต์ส�าหรับผู้พิการ
ทางสายตา การติดตั้งแผงบริการในลิฟต์จุดที่สองเพื่อรองรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น และการติดตั้งเครื่องออกบัตร
โดยสารอัตโนมตัใินระดบัความสงูทีผู่พ้กิารทีน่ัง่รถเขน็สามารถใช้บรกิารได้ รวมทัง้การจดัท�ามาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการโดยพนักงานประจ�าสถานีที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่
เข้ามาใช้บริการในสถานีอย่างเหมาะสม 

บีทีเอสซีมีนโยบายให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น เพียงแค่แสดงบัตรหรือสมุดประจ�าตัวผู้
พิการท่ีออกโดยส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

บทีเีอสซไีด้เพิม่มาตรการความปลอดภัยให้แก่ผูพ้กิารทางการมองเห็นในการใช้บนัไดเลือ่น โดยพนกังานรกัษา
ความปลอดภัยเป็นผูดู้แลต้ังแต่เข้าระบบ และน�าขึน้บนัไดเล่ือนจากชัน้จ�าหน่ายตัว๋ส่งขึน้ชานชาลา จนเข้าขบวน
รถไฟฟา้ทุกครั้งที่เดินทางมาใช้บริการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ให้พนักงานสถานีรับทราบก่อนขึ้นรถไฟ
ฟ้าบีทีเอส และได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สถานี เรื่อง “การน�าทางผู้
พิการทางการมองเห็นในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส” ก่อนเปิดให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจาก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจบุนั รถไฟฟ้าบทีเีอสมผีูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูพ้กิารปกตแิละผูพ้กิารประเภท
ต่างๆ มาใช้บริการ เฉลี่ย 55,000 - 60,000 คน ต่อเดือน ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นับตั้งแต่มีการเปิดให้
บริการในเดือนธันวาคม 2542 โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 945,000 คน

นอกจากกลุ่มผู้พิการแล้ว บีทีเอสซียังได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้สามารถเข้า
ถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยความสะดวกและปลอดภัย เช่น การจัดที่นั่งส�ารองไว้ส�าหรับสตรีมีครรภ์ 
การยกเว้นค่าโดยสารส�าหรับเด็กสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และการออกบัตรพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บทีเีอสซไีด้สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจในระบบรถไฟฟ้าบทีีเอส ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง 
ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535  และในปี 2558 สื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทที่ส�าคัญ 
มากขึ้น บีทีเอสซีจึงให้ความส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ที่นิยมอย่างสูงในประเทศไทย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น 
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ส�าหรับช่องทางหลกัในการสือ่สารข้อมูลข่าวสารของรถไฟฟ้าบทีีเอส บทีีเอสซยีงัให้ความส�าคัญกบัการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงประกาศบนสถานี จอ LED ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร 
จอ LCD ในขบวนรถไฟฟ้า จอ LED บนชั้นชานชาลา รวมทั้งจอ LED บนประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติซึ่งนับ
เป็นสื่อใหม่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

นอกจากนั้น การเยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอสของสถาบันการศึกษาในระดับชั้นต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย
ในปี 2559 ที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรการกุศลและมูลนิธิ ขอทดลอง
การใช้บริการรถไฟฟ้า 32 คณะ 4,408 คน แยกเป็นจากสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา 
22 คณะ 2,784 คน หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานราชการ 1 คณะ 210 คน หน่วยงานเอกชน 3 คณะ 421 คน 
องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 6 คณะ 993 คน คณะเยี่ยมชมที่ขอรับฟังการบรรยายสรุป 24 คณะ 1,067 คน แยก
เป็นระดับอุดมศึกษา 19 คณะ 702 คน หน่วยงานราชการ 4 คณะ 300 คน องค์กรและมูลนิธิ 1 คณะ 65 คน 

บีทีเอสซีได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ เช่น การ
จัดกิจกรรม Movie Lover มอบสิทธิพิเศษเข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการจัดให้ชม
ภาพยนตร์จ�านวน 8 เรือ่ง ได้แก่ Colonia, Criminal, Hologram, Ben-Hur, Deepwater, School Tales, Sleepless 
และ Over size ทลายพุง  กิจกรรม “บีทีเอส ยกขบวนชวนลุ้นโชค”  ทั้งนี้ กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ และ
โปรโมชั่นต่างๆ ได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่อง 

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

บีทเีอสซใีห้ความส�าคญักบัการรบัฟังเสยีงของลกูค้า โดยทกุความเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บรกิาร บทีเีอส
ซีจะน�ามาพิจารณาเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านช่องทางหลักได้แก่ ศูนย์ฮอตไลน ์
บทีเีอส จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ nuduan@bts.co.th  www.bts.co.th  กล่องรบัความคดิเหน็ประจ�าสถาน ีการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจรถไฟฟ้าบีทีเอส ทวิตเตอร์ BTS_SkyTrain เป็นต้น

การส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

บทีเีอสซจีดัให้มกีารส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสเป็นประจ�าทกุปี เพือ่เป็นการประเมนิ
ผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบีทีเอสซี และจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้าน
ต่างๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยในปี 2559 คะแนนความปลอดภัยยงัคงเป็นอนัดบัที ่1 ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าผูใ้ช้บรกิารมคีวามเชือ่มัน่ในระบบ
การเดินรถและมาตรการในการดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการ

ในปี 2559 บีทเีอสซไีด้ให้มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนดสิุต ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้า
บีทีเอส โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,833 คน จากทั้งหมด 34 สถานี สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
โดยรวมได้คะแนน 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่ได้คะแนนสูงสุด คือด้านความปลอดภัยโดยผู้ใช้บริการ
มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก 4.10 คะแนน รองลงมาในปีนี ้คอื ด้านคณุภาพ/สิง่อ�านวยความสะดวก
บนสถานีและในขบวนรถ 3.98 คะแนน ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 3.95 คะแนน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 3.92 คะแนน ด้านความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 3.90 คะแนน 
ด้านการบริการของพนักงานสถานี 3.84 คะแนน และด้านบัตรโดยสารและการตลาด มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด 3.62 คะแนน
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส	ตั้งแต่ปี	2555	–	2559

	5.	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004

บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และในปี 2557 ได้รับมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 
จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อ
แสดงให้เหน็ว่ารถไฟฟ้าบทีเีอสได้มรีะบบบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สอดคล้องกบั
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

บีทีเอสซีได้รับเชิญให้เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการก�ากับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวม
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และคณะกรรมการประสานนโยบายและการด�าเนนิงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งที่ยั่งยืน ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการพัฒนาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย โดยบีทีเอสซีถูกจัดให้อยู่ในหมวดพลังงานประเภทขนส่ง (Transport) ซึ่งรถไฟฟ้าเป็น
หนึ่งในมาตรการส�าคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ของประเทศไทย 
โดยเมื่อประชาชนได้เปลี่ยนวิธีการเดินทาง จากยานพาหนะที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ เช่น 
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รถยนต์ จักรยานยนต์ รถโดยสาร รถสาธารณะต่างๆ มาใช้รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จะส่ง
ผลให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากน�า้มนัเชือ้เพลงิหรอืก๊าซธรรมชาตลิดน้อยลง และผลการด�าเนนิ
งานในปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) รถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก
ถึง 58,922 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 58,922 ต้น

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟใต้สถานีรถไฟฟ้า

บีทีเอสซีได้มีการติดตั้งโคมไฟใต้สถานีเพื่อเป็นไฟส่องสว่างให้กับถนนตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อทดแทน 
โคมไฟถนน (Street Light) เนือ่งจากปกตสิถานรีถไฟฟ้าตัง้อยูเ่กาะกลางถนน ท�าให้ไม่สามารถตดิตัง้โคมไฟ
ถนนปกติได้ ซึ่งโคมไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งเดิมนี้เป็นชนิด High Bay (High Pressure Sodium) ขนาด 250 
วัตต์ สถานีละประมาณ 20 โคม จ�านวน 23 สถานี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน  
บีทีเอสซีจึงได้ด�าเนินโครงการเปลี่ยนโคมไฟจากเดิม เป็นโคมไฟ High Bay ประเภท LED ขนาด 150 วัตต์ 
รวม 23 สถานี เสร็จสิ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 จ�านวนทั้งหมด 540 โคม ส่งผลให้การใช้พลังงานรวม
ลดลง 317,882 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 1,100,000 บาทต่อปี

ด้านสิ่งแวดล้อม 

บีทีเอสซีได้มีการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางรถไฟฟ้า ตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมประจ�าปีเป็นประจ�า
ทกุปี  โดยประสานภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้ท�าการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559  ซึ่งจะเป็นการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง แยกเป็น ปริมาณฝุ่นละออง, คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) / ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และตะกั่ว (Pb) การตรวจวัดระดับเสียง  พื้นที่ตรวจ
วัดแยกเป็นตัวแทนสถานีข้างถนน คือ สถาบันการบินพลเรือน อาคารหอแว่น (ถนนสีลม) อาคารไดมอน 
(ถนนนราธิวาส) ตัวแทนพ้ืนที่ไวต่อผลกระทบจะเป็นท่ีโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ (ถนนสาทร) โรงเรียน
กรงุเทพครสิเตียน (ถนนประมวล) และโรงเรยีนแสงหิรญั (ถนนสุขมุวทิ) รวม 6 แห่ง ผลการตรวจวดัพบว่า 
พื้นที่ริมถนนมีความเข้มข้นสูงกว่าพื้นที่ท่ัวไป แต่ในภาพรวมแล้ว คุณภาพอากาศและระดับความดัง 
เสียงตามแนวเส้นทางมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2559 ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
อากาศ คือ 1. ความเร็วและทิศทางลม สภาพพื้นที่ กิจกรรมบริเวณพื้นที่ตรวจวัดการจราจร และฤดูกาล  
2. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ริมถนน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจราจรและการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างตาม
แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 3. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมากในอดีต (พ.ศ.2535-2537) 
ของกรุงเทพมหานคร มีแหล่งก�าเนิดมาจากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย การจราจรท่ีหนาแน่น
ตลอดเวลาช่วยส่งเสริมฝุ่นให้ฟุ้งกระจายมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นมาโดยตลอดเนื่องจากมี
ระเบยีบควบคุมมลพษิจากการก่อสร้างอาคารของกรงุเทพมหานคร ส�าหรบัระดบัความดังของเสียงบรเิวณ
พืน้ทีร่มิถนน พบว่ามีระดับความดังของเสยีงมากกว่าครัง้ศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมปี 2538 ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษที่พบว่าเกินมาตรฐานก�าหนดไว้ที่ 70 เดซิเบล (เอ)  
เช่นเดียวกัน

ด้านการระบายน�า้จากสถานภาพการระบายน�า้ของคลองช่องนนทร ีและคลองสาทร ยงัคงมคีวามสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามที่ส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ในการตรวจวัดคร้ังท่ี 2 
(เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560) จะมีการส�ารวจสัตว์ป่าอพยพ (นกนางแอ่นบ้าน) ในฤดูหนาว ซึ่งได้
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมจาก 
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นกนางแอ่นที่จะบินมาในช่วงฤดูหนาวบริเวณสวนลุมพินี ถนนสีลม ซึ่งจากการติดตามไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ

6.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บทีเีอสซใีนฐานะผูใ้ห้บรกิารระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ท่ีก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบในการเดินทาง
ของคนกรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท�าประโยชน์ให้กับสังคมเพ่ือช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องดังนี้ 

ด้านสังคม 

กิจกรรมเนื่องในวันพิเศษคือวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 บีทีเอสซีจัดให้
เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ได้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีซึ่งปกติจะให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร
ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี โดยในปีนี้มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ทั้งสิ้น 22,500  คน วันผู้สูงอายุและ
วันครอบครัว 13-15 เมษายน 2559 บีทีเอสซีจัดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรี
ทั้ง 3 วัน มีผู้สูงอายุใช้บริการรวมทั้ง 3 วัน 13,300  คน วันแม่ 12 สิงหาคม 2559 มีคุณแม่ใช้บริการ 
8,900  คน และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2559 มีคุณพ่อใช้บริการ  1,400 คน บีทีเอสซีก็ได้ให้แม่และพ่อได้ใช้
บริการรถไฟฟ้าฟรี  ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันส�าคัญๆ นี้ บีทีเอสซีได้ยืดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดให้
บริการจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนในครอบครัวได้มีโอกาสใช้วันส�าคัญร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างสายใย
ครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญอันจะน�าไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ด้านสาธารณสุข

บีทีเอสซีได้จัดกิจกรรมคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 14 ขึ้นเมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559 ที่สถานีรถไฟฟ้าบางนา 
ซึง่เป็นการจดักจิกรรมตรวจสขุภาพให้กบัประชาชนฟร ีและการบรกิารให้ข้อมลูและค�าแนะน�าในการดแูล
สขุภาพ โดยในปีนีไ้ด้จดัร่วมกับ15 หน่วยงาน ได้แก่ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาลยั
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู 
มลูนธิิตับแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสขุมุวทิ โรงพยาบาลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล 
หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเมตตา
ประชารกัษ์ (วดัไร่ขงิ) โรงพยาบาลเทพธารนิทร์ โรงพยาบาลมนารมย์  และโรงพยาบาลจฬุารตัน์ 3 อนิเตอร์ 
อีกทั้งได้จัดให้มีการเสวนาในเรื่อง “โรคไข้ซิกาโรคร้าย-ภัยเงียบ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
วัชรี โชคจินดาชัย รองหัวหน้ากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเดือนกันยายน 2559 บีทีเอสซีจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Bogie 99 รถไฟฟ้ามาหานะเธอ by BTS” 
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ระยะทาง 5 กม. เป็นการน�าพนกังาน
ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส และประชาชนผู้รักสุขภาพ กว่า 1,000 คน แสดงพลังความสามัคคี ในขบวนรถไฟ
สายสุขภาพ ณ สวนจตุจักร รายได้ท้ังหมดจากการจ�าหน่ายเส้ือยืดท่ีระลึกโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้น�าไป
บริจาคในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และร่วมสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาวัดห้วย
ปลากั้ง จ.เชียงราย

ด้านการศึกษา

บีทีเอสซีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในปี 2555 เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านระบบรางตามกรอบใหญ่ที่ท�าร่วมกัน โดยได้จัดหลักสูตรเฉพาะทาง 
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Introduction to Electric Multiple Unit System ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Principle of Rail Engineering เมื่อปี 2557 
บทีเีอสซจีดัพนกังานผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบรางไปให้ความรูแ้ก่นักศกึษา และจดัให้ใช้สถานเีพือ่จดักจิกรรม
ทางวิชาการ การดูงานและฝึกงาน การท�าวิจัย โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจบหลักสูตรไปแล้วกว่า 6 รุ่น ระยะ
เวลาในการเรียนหลักสูตรละ 4 เดือน และเมื่อต้นปี 2559 นี้ บีทีเอสซีได้ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช เพือ่ร่วมกนัจัดท�าหลักสูตรเช่นเดยีวกบัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ท้ังหมดนี้
นับเป็นความท้ายของบีทีเอสซี และสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางให้มีความสามารถท้ังในด้านการผลติ การให้บรกิาร และการซ่อมบ�ารงุอย่างครบวงจร
ที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก

การเปิดให้สถาบันการศึกษาเยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยบีทีเอสซีจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั้ง
ในเรื่องของความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีเอส การให้บริการ หลักการท�างาน การซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการจัดท�าบัญชี ซึ่งหลักสูตรการบรรยายต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้นักเรียน
นกัศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัรถไฟฟ้าบทีเีอสมากขึน้ โดยในปี 2559 มคีณะนกัเรยีน และนกัศกึษา 
เยี่ยมชมและขอรับฟังการบรรยายสรุป 24 คณะ 1,067 คน แยกเป็นระดับอุดมศึกษา 19 คณะ 702 คน 
หน่วยงานราชการ 4 คณะ 300 คน องค์กรและมูลนิธิ 1 คณะ 65 คน นอกจากนี้ ในแต่ละปี จะมีนักศึกษา
จากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทีมี่ความสนใจแจ้งความจ�านงขอฝึกงาน โดยในปีท่ีผ่านมานี ้มนัีกศกึษาฝึกงาน
รวมทัง้สิน้ 62 คน และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ บทีเีอสซ ีจงึได้จดัให้มสีวสัดิการส�าหรบันกัศกึษา
ฝึกงาน ประกอบด้วย ประกันชวีติ และอุบตัเิหต ุการเดนิทางด้วยรถไฟฟ้าฟรี และเบีย้เล้ียงวนัละ 200 บาท 
เพื่อส่งเสริมให้การฝึกงานของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

	 10.2	 นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจัดการ

10.2.1	 นโยบายภาพรวม

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนอยู่
ในพันธกิจของบริษัทจัดการที่ว่า “กองทุนบัวหลวง จะเป็นแบบอย่างของ บลจ. ที่ท�าหน้าที่ผู้จัดการ
กองทนุทีด่ทีีส่ดุและท�าหน้าทีด้่วยความเข้มแขง็ มอีสิระในการบรหิารกองทนุด้วยความสามารถและ
ด้วยจริยธรรมสูงสุด โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้ามาก่อนผลประโยชน์ของเราและผู้ถือหุ้น เรา
ต้องการเป็นบรษิทัแรกท่ีลกูค้าเลือกในทุกครัง้ท่ีคิดเร่ืองการลงทุน เพราะกองทุนบวัหลวง คอื มติรแท้
ตลอดเส้นทางลงทุน”

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการ
คอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยการน�าเสนอ การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน 
หรือการกระท�าพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัท
จัดการจึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม 
5 ด้าน ดังนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง 
2. การบริจาคเพื่อการกุศล 
3. เงินสนับสนุน  
4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
5. สินบนและสิ่งจูงใจ
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โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทจัดการ 
เพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th

10.2.2	 การด�าเนินงาน

บริษัทจัดการได้ก�าหนดขั้นตอนเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด  โดยบริษัทจะสอบทาน 
ขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธรุกจิ และรกัษา
ชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

• แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยรวม จ�าเป็นที่ทุกคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลอง
งาน ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องรับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบาย 
ดังกล่าว โดยต้องน�าไปปฏิบตัพิร้อมท้ังเปิดเผยให้บคุคลท่ีเกีย่วข้องกนัทางธุรกจิ เช่น บรษิทัคูค้่า 
ลูกค้า เป็นต้น ได้ทราบ

• การควบคุมภายในและการรายงาน

บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและกระบวนการท�าบัญชีอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและต่อเนือ่ง รวมท้ังเสนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบ 

• หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจหน้าที่ในการออกระเบียบและ
ก�าหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเพื่อบรรลุหลักการที่ให้ไว้

• บทลงโทษ

หากผูบ้รหิาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจ้างประจ�า ลกูจ้างชัว่คราว ทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม
นโยบายนี้แล้วไม่กระท�าตาม บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�าส่ังอันชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง 
และมิต้องเรียงล�าดับ ดังต่อไปนี้ 
1)  ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2)  ภาคทัณฑ์และท�าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
3)  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทเห็นสมควร
4)  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ
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10.2.3	 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น

บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยเป็น 1 ใน 200 บริษัทที่
ผ่านการรับรองในระดับการเป็นสมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง เป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดย
รฐับาลและส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิด�าเนนิการโดยความ
ร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย 
หอการค้านานาชาติสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.bblam.co.th
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11

	 11.1	 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

จากการประเมินระบบการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจัดการกองทนุเหน็ว่า ระบบการก�ากบัดแูลมคีวามเหมาะสม โดยบรษิทัจดัการได้จดัให้มบีคุลากรอย่าง
เพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสิทธภิาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมและตดิตามดแูลการด�าเนินงาน
ของผู้จัดการกองทุน ท�าให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการท่ีมีกรรมการ/ผู้บริหารน�าไปใช้ 
โดยมชิอบหรือโดยไม่มอี�านาจ การท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและบคุคลท่ีเกีย่วโยงกนั รวมถงึ
การก�ากับดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน

	 11.2	 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

(1)  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมี
คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน 
และการฝึกอบรมที่

เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท�างาน
Deputy Managing Director, 
Head of Compliance & Legal 
บลจ.บัวหลวง
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร Compliance 
Refresher Course 

เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจดัการให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ
บังคับ นโยบาย และข้อก�าหนดของ
หน่วยงานทางการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรอืหน่วยงานทางการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจดัการ

(2)  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2555 ได้พจิารณาแล้วคณุสมบตั ิวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 
และการอบรม ของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้ว เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงาน Compliance & Legal เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ
ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

(3) หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้ 
จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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	 12.1	 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.1.1	 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

วันที่ท�า
ธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม
ชื่อ

ทรัพย์สิน
ประเภท
ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก
อัตราผล
ตอบแทน

มูลค่า
(ล้านบาท)

บลจ. บัวหลวง* 9 ส.ค. 59 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

BOT168A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.3525% 136.56

บลจ. บัวหลวง* 28 ธ.ค. 59 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

CB17223A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.455% 4.99

บลจ. บัวหลวง* 28 ธ.ค. 59 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

CB17223B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.44% 49.89

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง

12.1.2	 ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเง่ือนไข 
การค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด 

12.1.3	 นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกัน	และแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หาก
เกิดกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเง่ือนไขท่ีให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s 
length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

12.1.4	 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการเข้าท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องต้องอยู่ในอัตราท่ีเป็นธรรม

และเหมาะสม

	 12.2	 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.2.1	 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

- ไม่มี -

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12
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12.2.2	 ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

- ไม่มี -

12.2.3	 นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หาก
เกิดกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเง่ือนไขท่ีให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s 
length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

12.2.4	 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการเข้าท�าธุรกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องต้องอยู่ในอัตราท่ีเป็นธรรม

และเหมาะสม

	 12.3	 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารธนชาต Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทิสโก้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารยูโอบี เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทหารไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ส่วนที่ 

3 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของบริษัทจัดการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

13

14
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	 13.1	 ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม

    
2560	 2559

																			(หน่วย	:	บาท)
2558	

บาท
ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

บาท
ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

บาท
ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์
เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธิ

ตามมลูค่ายตุธิรรม (ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท 
(2559: 61,399 ล้านบาท 

 และ 2558: 61,399 ล้านบาท))

65,800,000,000 98.15 65,400,000,000 97.85 64,010,000,000 97.37

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม  
(ราคาทุน: 1,134 ล้านบาท (2559: 1,348 
ล้านบาท และ 2558: 1,225 ล้านบาท))

1,136,194,431 1.69 1,348,840,940 2.02 1,227,169,778 1.87

เงินฝากธนาคาร 55,518,433 0.08 64,065,560 0.10 108,077,447 0.16

ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 44,798,009 0.07 - 0.00 - 0.00

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 58,851 0.00 1,528,587 0.00 838,740 0.00

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ                                                    - 0.00 16,220,358 0.02 387,261,042 0.59

สินทรัพย์อื่น 5,103,794 0.01 5,254,620 0.01 5,752,438 0.01

รวมสินทรัพย์ 67,041,673,518 100.00 66,835,910,065 100.00 65,739,099,445 100.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ            - 0.00 24,430,149 0.04 146,706,137 0.22

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,020,512 0.01 21,769,411 0.03 98,256,386 0.15

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 6,827,525 0.01 5,588,618 0.01 5,349,083 0.01

หนี้สินอื่น 2,004,317 0.00 526,637 0.00 419,024 0.00

รวมหนี้สิน 15,852,354 0.02 52,314,815 0.08 250,730,630 0.38

สินทรัพย์สุทธิ 67,025,821,164 99.98 66,783,595,250 99.92 65,488,368,815 99.62

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย 
 มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท 

(2559: มูลค่าหน่วยละ 10.6750 บาท และ 
2558: มูลค่าหน่วยละ 10.7230 บาท)

61,416,468,000 91.61 61,786,900,000 92.44 62,064,724,000 94.41

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,416,468,000 91.61 61,786,900,000 92.44 62,064,724,000 94.41

ก�าไรสะสม 5,609,353,164 8.37 4,996,695,250 7.48 3,423,644,815 5.21

สินทรัพย์สุทธิ 67,025,821,164 99.98 66,783,595,250 99.92 65,488,368,815 99.62

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.5801 11.5382 11.3145

13
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

                                     

2560 2559
																	(หน่วย	:	บาท)

2558

บาท
ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ 

โอนสิทธิรายได้สุทธิ* 4,576,047,778 99.62 4,475,341,528 99.51 3,957,213,287 99.34
ดอกเบี้ยรับ 17,490,773 0.38 22,055,932 0.49 26,460,576 0.60

รวมรายได้ 4,593,538,551 100.00 4,497,397,460 100.00 3,983,673,863 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 53,562,378 1.17 52,958,028 1.18 52,271,751 1.31

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 14,283,301 0.31 14,122,140 0.31 13,939,134 0.35

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,338,989 0.12 5,361,011 0.12 5,350,000 0.13

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 9,608,076 0.21 9,637,825 0.21 11,299,016 0.29

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ตัดจ�าหน่าย 16,220,358 0.35 371,040,684 8.25 370,026,911 9.29

ค่าใช้จ่ายอื่น 11,926,017 0.26 23,790,478 0.53 11,115,298 0.28

รวมค่าใช้จ่าย 110,939,119 2.42 476,910,166 10.60 464,002,110 11.65

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,482,599,432 97.58 4,020,487,294 89.40 3,519,671,753 88.35

รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน - 0.00 2,371 0.00 - -

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
วัดค่าเงินลงทุน 366,874,482 7.99 1,390,004,770 30.91 910,003,368 22.85

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 366,874,482 7.99 1,390,007,141 30.91 910,003,368 22.85

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ 
ด�าเนินงาน 4,849,473,914 105.57 5,410,494,435 120.30 4,429,675,121 111.20

บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ 
โอนสิทธิรายได้สุทธิ

รายได้จากค่าโดยสาร 6,636,148,969 100.00 6,397,131,833 100.00 5,874,069,994 100.00

หัก: ค่าใช้จ่ายพนักงาน (719,790,880) (10.85) (643,370,700) (10.06) 602,195,336 (10.25)

 ค่าซ่อมบ�ารุง (427,268,594) (6.44) (455,143,885) (7.12) 477,445,315 (8.13)

 ค่าสาธารณูปโภค (367,042,865) (5.53) (393,664,548) (6.15) 411,011,055 (7.00)

 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน (26,739,009) (0.40) (25,164,437) (0.39) 29,772,827 (0.51)

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (82,010,396) (1.23) (75,150,373) (1.17) 73,239,103 (1.24)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ (104,180,249) (1.57) (109,341,393) (1.71) 116,355,892 (1.98)

 รายจ่ายฝ่ายทุน (333,069,199) (5.02) (219,954,969) (3.44) 206,837,179 (3.52)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (2,060,101,192) (31.04) (1,921,790,305) (30.04) 1,916,856,706 (32.63)

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ 
โอนสิทธิรายได้สุทธิ 4,576,047,777 68.96 4,475,341,528 69.96 3,957,213,287 67.37
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)

2560 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 4,849,473,914 5,410,494,435 4,429,675,121

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานให้เป็น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (33,135,000) - -

การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (6,483,116,822) (6,731,507,990) (5,553,471,147) 

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 6,709,000,000 6,619,958,144 5,595,000,000

การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 225,883,178 (111,549,846) 41,528,853 

ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น (44,798,009) -

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,469,736 (689,847) (777,187) 

สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 150,826 497,818 (1,694,941)

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ(ลดลง) เพิ่มขึ้น (24,430,149) (122,275,988) 99,578,883 

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง) เพิ่มขึ้น (14,748,899) (76,486,975) 70,430,524 

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.238,907 239,535 726,120

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 1,477,680 107,613 98,331

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 16,220,358 371,040,684 370,026,911

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย (13,227,187) (10,114,175) (23,257,650) 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน - (2,371) -

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (366,874,482) (1,390,004,770) (910,003,368)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,598,700,873 4,071,256,113 4,076,331,597

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (370,432,000) (277,824,000) (445,676,000)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (4,236,816,000) (3,837,444,000) (3,600,136,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,607,248,000) (4,115,268,000) (4,045,812,000)

เงินฝากธนาคาร(ลดลง)	เพิ่มขึ้นสุทธิ (8,547,127) (44,011,887) 30,519,597

เงินฝากธนาคารต้นปี 64,065,560 108,077,447 77,557,850

เงินฝากธนาคารปลายปี 55,518,433 64,065,560 108,077,447
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม (หน่วย : บาท)

2560 2559 2558

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี

 
11.5382

 
11.3145

 
11.2481

บวก: รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.7745 0.6946 0.6081 

รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 0.0634  0.2401 0.1573 

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.8379 0.9347 0.7654 

หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.0640) (0.0480) (0.0770) 

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.7320) (0.6630) (0.6220) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 11.5801 11.5382 11.3145 

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อ
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)

 
7.25

 
8.22

 
6.80

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 67,025,821,164 66,783,595,250 65,488,368,815

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 66,876,292,580 65,850,435,234 65,130,616,710

13.2	 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2560 2559 2558

ผลการด�าเนินงานในภาพรวม	(ร้อยละ)

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัว
เฉลี่ยระหว่างปี* 7.25 8.22 6.80
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 6.87 6.83 6.12
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 0.17 0.72 0.71
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 6.70 6.11 5.41
อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

0.37 0.15 0.23

*  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�านวนวันทั้งปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซื้อขายและเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือ 
 ขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 86.79 27.43 5.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 86.45 27.04 5.33

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร	(ร้อยละ) 
 อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม

99.62 99.51 99.34

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสาร 68.96 69.96 67.37
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร 31.04 30.04 32.63
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม 2.42 10.60 11.65
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 97.58 89.40 88.35
อตัราส่วนรายได้จากการลงทนุสทุธก่ิอนหกัค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ตัดจ�าหน่ายต่อรายได้รวม

97.94 97.65 97.64

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.70 6.07 5.38
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.07 0.07 0.06

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.000 0.001 0.004
อัตราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ) 99.68 99.62 99.65

 * อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในงวดท่ีเกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิ  
 (โดยไม่รวมรายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของบริษัทจัดการ
(ManagementDiscusssionandAnalysis:MD&A)

14

	 14.1	 การวิเคราะห์การด�าเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในส่วนนี้ ควรอ่านคู่กับงบการเงินส�าหรับปี 2559/60 
งบการเงินส�าหรับปี 2558/59 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีนั้นๆ

14.1.1	 ภาพรวมของการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

- ภาพรวมของการด�าเนินงาน

ส�าหรับปี 2559/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�าเนนิงาน 4,849.47 ล้านบาท มมีลูค่าสินทรพัย์สุทธถิวัเฉล่ียระหว่างปีเท่ากบั 66,876.29 ล้านบาท 
ท�าให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2559/60 อยู่ที่ร้อยละ 7.25 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.97 จากร้อยละ 8.22 
ในปี 2558/59 เน่ืองจากรายการก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกิดขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทนุต�า่กว่าในปีก่อน 

ส�าหรบัปี 2559/60 กองทนุมรีายได้รวมจากการลงทนุ เท่ากบั 4,593.54 ล้านบาท โดยอตัราส่วน
ของรายได้จากการลงทนุต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 2559/60 ของกองทนุ เท่ากบั
ร้อยละ 6.87 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 6.83 ในปี 2558/59 สาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่มากขึ้น

กองทนุมีค่าใช้จ่ายรวมส�าหรบัปี 2559/60 เท่ากบั 110.94 ล้านบาท โดยอตัราส่วนของค่าใช้จ่าย
รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี 2559/60 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 0.17  
ลดลงร้อยละ 0.55 จากปี 2558/59 เนื่องจากปีนี้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตัดจ�าหน่ายลดลง โดยตัดจ�าหน่ายครบจ�านวนแล้วในไตรมาส 1 ปี 2559/60  
รวมทั้งในปีนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร

กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2559/60 เท่ากับ 4,482.60 ล้านบาท อัตราส่วน
ของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี 2559/60 ของกองทุน 
เท่ากับร้อยละ 6.70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 จากร้อยละ 6.11 ในปี 2558/59 เนื่องจากรายได้ที่
เพิ่มขึ้น กอปรกับค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงอย่างมาก

อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของการซือ้ขายและการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุระหว่าง
ปี 2559/60 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2559/60 เท่ากับร้อยละ 0.37 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.22 จากร้อยละ 0.15 ในปี 2558/59 เนื่องจากในปี 2559/60 มีการซื้อขายเงินลงทุน
มากกว่าในปีก่อนและมีการลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4)  
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- การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท  
ซอีาร์อาร์ซ ีชางชนุ เรลเวย์ วฮีเีคลิ จ�ากัด (CRRC) และซเีมนส์ เพือ่
รองรบัการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสีเขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-
คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 ทัง้นี ้จะจดัสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุ เป็นจ�านวน 12 ตู ้เพือ่
รองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นส�าหรับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด
ประมาณ 800 ล้านบาท โดยอาจแบ่งช�าระในช่วงรอบปีบัญชี 
2559/60-2562/63 ในอตัราร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 และ
ร้อยละ 5 ตามล�าดับ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)  ในมูลค่าไม่
เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

14.1.2	 ความสามารถในการท�าก�าไร

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2559/60 เท่ากับ 4,482.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462.11 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 11.49 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2558/59 ที่ 4,020.49 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้รวมส�าหรับปี 2559/60 เท่ากับ 4,593.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,497.40 ล้านบาท ในปี 
2558/59 จ�านวน 96.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.14 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตาม
สัญญาสัมปทานที่เพิ่มขึ้นจาก 

1) รายได้ค่าโดยสารส�าหรบัปี 2559/60 เพิม่ขึน้จ�านวน 239.02 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.74 เท่ากับ 
6,636.15 ล้านบาท จาก 6,397.13 ล้านบาท ในปี 2558/59 เนือ่งจากจ�านวนผูโ้ดยสารท่ีเพิม่ขึน้
จากการเตบิโตตามธรรมชาต ิกอปรกบัการรบัรูอ้ตัราค่าโดยสารเฉลีย่เตม็ปีจากการปรบัส่วนลด
ค่าโดยสารส�าหรับบัตรโดยสารประเภทรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และการยกเลิก
ส่วนลดค่าโดยสารส�าหรับบัตรโดยสารประเภทเติมเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่บางส่วน
หักกลบกับ

2) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559/60 เพิ่มขึ้นจ�านวน 138.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 
7.20 เท่ากบั 2,060.10 ล้านบาท จาก 1,921.79 ล้านบาท ในปี 2558/59 (รายละเอยีดค่าใช้จ่าย
แจกแจงในหัวข้อ 13.1 ตารางสรุปงบการเงิน ในงบก�าไรขาดทุนข้างต้น) สาเหตุหลักมาจาก

- รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น 113.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.43 เนื่องจากปีนี้มีการสั่งซื้อรถไฟ
ใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่มากขึ้น 
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- ต้นทุนพนักงานเพิ่มขึ้น 76.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 เนื่องจากในปีนี้มีการจ่ายค่า
โบนัสเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และการปรับเงินเดือนพนักงานประจ�าปี 

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ขึน้เลก็น้อย 6.86 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.13 แต่บางส่วนได้หกักลบ
กับรายการต่อไปนี้ 

- ค่าซ่อมบ�ารุงลดลง 27.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.12 เนื่องจากในปีก่อนมีงานซ่อมบ�ารุง
หลายรายการ

- ค่าสาธารณูปโภคลดลง 26.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.76 จากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
รวมถึงค่า FT ที่ต�่ากว่าในปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรบัปี 2559/60 เท่ากบั 110.94 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุน 82.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัด 
จ�าหน่าย 16.22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 11.93 ล้านบาท) ลดลง 365.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 
76.74 จากจ�านวน 476.91 ล้านบาท ในปี 2558/59 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกองทุน 82.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 
371.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 23.79 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2559/60 กองทุนมี 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่ายลดลง โดยตัดจ�าหน่ายครบจ�านวนแล้ว
ในไตรมาส 1 ปี 2559/60 รวมทั้งไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน ในปี 2559/60 เท่ากับ 366.87 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นให้เป็นไป
ตามมูลค่ายติุธรรมจ�านวน 400.00 ล้านบาท (จากเดมิ 65,400.00 ล้านบาท เป็น 65,800.00 ล้านบาท) 
โดยบางส่วนหักกลบกับค่าก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (สถานี S4) จ�านวน 33.14 ล้านบาท ใน 
ไตรมาส 2 ปี 2559/60 

การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

ส�าหรับปี 2559/60 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 99.62 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.11 จากร้อยละ 99.51 ส�าหรับปี 
2558/59 เป็นผลมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อ
วิเคราะห์อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสาร
ส�าหรบัปี 2559/60 เท่ากบัร้อยละ 68.96 ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 1.00 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2558/59 
ที่ร้อยละ 69.96 เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 7.20) สูงกว่า
อัตราส่วนรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3.74) โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม
ต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2559/60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 31.04 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558/59 ที่ร้อยละ 30.04 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2559/60 ลดลงอย่างมาก ร้อยละ 8.18 เหลือร้อยละ 
2.42 จากร้อยละ 10.60 ในปี 2558/59 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2559/60 กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่ายลดลง โดยตัดจ�าหน่ายครบจ�านวนแล้วในไตรมาส 1 ปี 
2559/60 รวมทัง้ไม่มค่ีาธรรมเนยีมพเิศษเพือ่สร้างแรงจงูใจในการบรหิาร จึงท�าให้อตัราส่วนนีล้ดลง
อย่างมาก
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เมื่อพิจารณาอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมส�าหรับปี 2559/60 เท่ากับร้อยละ 
97.58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18 จากร้อยละ 89.40 ในปี 2558/59 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธ ิรวมถงึการลดลงอย่างมากของค่าใช้จ่ายรวมของกองทนุ

ส�าหรับอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ตดัจ�าหน่ายต่อรายได้รวมส�าหรบัปี 2559/60 ของกองทนุ เท่ากับร้อยละ 97.94 เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.29 
จากปี 2558/59 ที่ร้อยละ 97.65 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น

จากอัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไรของกองทุนในปี 2559/60 ล้วนมีอัตราส่วนที่ดีขึ้น แสดง
ให้เห็นว่า กองทุนมีความสามารถในการหาก�าไรที่ดีขึ้น

14.1.3	 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 67,041.67 ล้านบาท ประกอบด้วย 
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,800.00 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 400.00 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.61 จาก 65,400.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จากการประเมินมูลค่า)  
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์และเงนิฝากธนาคาร 1,191.71 ล้านบาท (ลดลง 221.19 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
15.66 จาก 1,412.91 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559) และสินทรพัย์อ่ืน 49.96 ล้านบาท (เพิม่ขึน้ 
26.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 117.19 จาก 23.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาเหตุหลัก
มาจากลูกหนี้จากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น) รวมมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 205.76 
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.31 จาก 66,835.91 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2559 

สนิทรพัย์สทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 เท่ากบั 67,025.82 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 242.23 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.36 จาก 66,783.60 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 สินทรัพย์สุทธิ (NAV)  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็น 11.5801 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.0419 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2559/60 เท่ากับร้อยละ 6.70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 
จากร้อยละ 6.07 ในปี 2558/59 เนื่องจากในปี 2559/60 กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่ายลดลง โดยตดัจ�าหน่ายครบจ�านวนแล้วในไตรมาส 1 ปี 2559/60 รวมท้ัง
ไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร นอกจากนี้ กองทุนมีรายได้จากเงินลงทุน
ในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธทิีส่งูขึน้ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กองทนุมีความ
สามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้น

ส�าหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2559/60 เท่ากับ 0.07 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2558/59 

14.1.4	 ความสามารถในการช�าระหนี้

งบดุล

หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจ�านวน 15.85 ล้านบาท ลดลง 36.46 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 69.70 จาก 52.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้จาก
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สญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธแิละค่าธรรมเนยีมพเิศษค้างจ่ายเพือ่สร้างแรงจงูใจในการบรหิาร
ให้แก่บีทีเอสซีลดลง ทั้งนี้ หนี้สินรวมของกองทุนมีหนี้สินระยะยาวจ�านวน 1.55 ล้านบาท เป็นเงิน
ค่าประกันผลงานที่หักไว้ โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กองทุนมอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 86.79 เท่า เพิม่ขึน้จาก 27.43 เท่า 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ท้ังนี้เนื่องจากกองทุนมีหนี้สินระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 
ลดลงอย่างมากตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 86.45 เท่า เพิ่มขึ้น
จาก 27.04 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว
ข้างต้น 

จากอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นและมี
ความคล่องตัวในการช�าระหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

14.1.5	 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 55.52 ล้านบาท 
ลดลงจ�านวน 8.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.34 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2559 ที่จ�านวน 64.07 ล้านบาท 

(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ส�าหรับปี 2559/60 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 4,598.70 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึน 527.44 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปี 2558/59 ท่ีกองทุนมเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด�าเนนิงาน
จ�านวน 4,071.26  ล้านบาท แม้ในปี 2559/60 จะมีรายการการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิ 
จากการด�าเนินงานลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากกองทุนมี 

- การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิในปีนี้ ท�าให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่งปีก่อนเป็นการซื้อเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 

- การจ่ายช�าระเจ้าหนีจ้ากสัญญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธ ิและเจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ต�่ากว่าในปีก่อน ท�าให้เงินจ่ายออกน้อยลง ส่งผลให้เงินสดเพิ่มขึ้น

- รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนท่ีไม่ใช่เงินสดลดลง ท�าให้มียอดหักออกจาก
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานลดลงกว่าปีก่อน 

แต่บางส่วนหักกลบกับ

- ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ลดลง ท�าให้กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานเพิ่มขึ้นน้อยลง 

แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนในปี 2559/60 เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
กองทนุมกีระแสเงินสดสทุธใิช้ไปจ�านวน 4,607.25 ล้านบาท เป็นการจ่ายคนืมลูค่าหน่วยลงทนุ
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จากการลดทนุ 370.43 ล้านบาท และการแบ่งปันส่วนทุนให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 4,236.82 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558/59 จ�านวน 491.98 ล้านบาท

(2) รายจ่ายลงทุน & แผนรายจ่ายลงทุน

ส�าหรับปี 2559/60 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ จ�านวน 333.07 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง 26.67 ล้านบาท 2)  
ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับรถไฟฟ้า 275.31 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์
ส�าหรับส�านักงาน 31.09 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหาร
การเดนิรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายทีเ่ป็นไปตามทีก่�าหนดในโครงการและสบืเนือ่งมาจากปีก่อน 
โดยรายจ่ายลงทุนหลักส�าหรับปี 2559/60 ประกอบด้วย 

- ค่าสังซื้อรถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 250.51 ล้านบาท

- ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ส�ารอง 26.67 ล้านบาท 

- ค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูลและค่าท่ีปรึกษา (Backbone Transmission Network 
Upgrade) 7.32 ล้านบาท 

- ค่าปรับปรุงอาคารส�านักงาน 6.13 ล้านบาท

- ค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 5.78 ล้านบาท 

- ค่าอุปกรณ์ส�านักงาน 5.49 ล้านบาท 

- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Automatic Fare 
Collection System and Relevant Equipments) 4.83 ล้านบาท

- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.54 ล้านบาท 

- ค่าระบบซอฟแวร์ 4.26 ล้านบาท และ

- ค่าระบบชมุสายโทรศพัท์ย่อย (PABX : Private Automatic Branch Exchange) 3.59 ล้านบาท 

ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุทีเ่กดิขึน้ในปี 2559/60 ต�า่กว่าแผนรายจ่ายลงทนุทีป่ระมาณการไว้ที ่490.85 
ล้านบาท จ�านวน 157.78 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- การชะลอการช�าระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 61.39 ล้านบาท 

- การตดัรายจ่ายบางรายการและชะลอการช�าระค่าปรบัปรงุเครอืข่ายขนส่งข้อมลู (Backbone 
Transmission Network Upgrade) 15.46 ล้านบาท 

- การตัดรายจ่ายบางรายการและชะลอการช�าระค่าระบบชมุสายโทรศพัท์ย่อย (PABX : Private 
Automatic Branch Exchange) 13.84 ล้านบาท

- การตัดรายจ่ายค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 13.41 
ล้านบาท

- การชะลอค่าปรับปรุงสถานีสะพากตากสิน 10.00 ล้านบาท 

- การชะลอค่าระบบซอฟแวร์ 9.67 ล้านบาท และ

- การชะลอรายการปรับปรุงอาคารส�านักงาน 7.49 ล้านบาท
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ส�าหรับปี 2558/59 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ จ�านวน 219.95 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง 28.62 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ส�าหรับรถไฟฟ้า 107.45 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ
ส�านักงาน 83.88 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้

ในการบรหิารการเดนิรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายทีเ่ป็นไปตามทีก่�าหนดในโครงการ โดยรายจ่าย
ลงทุนหลักส�าหรับปี 2558/59 ประกอบด้วย 

- ค่าปรบัปรงุเครอืข่ายขนส่งข้อมลู (Backbone Transmission Network Upgrade) 45.32 ล้านบาท 

- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Automatic Fare 
Collection System and Relevant Equipments) 39.36 ล้านบาท 

- ค่าปรับปรุงอาคาร 28.16 ล้านบาท 

- ค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 23.11 ล้านบาท และ

- ค่าระบบชมุสายโทรศพัท์ย่อย (PABX : Private Automatic Branch Exchange) 18.16 ล้านบาท 

ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุทีเ่กดิขึน้ในปี 2558/59 ต�า่กว่าแผนรายจ่ายลงทนุทีป่ระมาณการไว้ที ่283.56 
ล้านบาท จ�านวน 63.61 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเลื่อนการก่อสร้างเพิ่มเติมส�าหรับ
สถานีบริการในอนาคต 45.00 ล้านบาท และเล่ือนการจ่ายค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล 
(Backbone Transmission Network Upgrade) 11.10 ล้านบาท ซึ่งจะด�าเนินการต่อไปในปี 
2559/60

ส�าหรับแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับกองทุนในปี 2560/61 ทางบีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายทั้งสิ้น 
620.17 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง 184.96 ล้านบาท  
2) ค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 345.81 ล้านบาท 3) ค่าอปุกรณ์และเฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัส�านักงาน 
48.31 ล้านบาท และ 4) ค่าอะไหล่ส�ารองและอ่ืนๆ 41.09 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทนุหลกั 
แบ่งเป็น

- ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง และอะไหล่ส�ารองเกี่ยวกับรถไฟ 196.65 ล้านบาท

- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Automatic Fare 
Collection System and Relevant Equipments) 157.44 ล้านบาท

- ค่าคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 156.27 ล้านบาท

- ค่าปรับปรุงสถานีสะพากตากสิน 30.00 ล้านบาท

- ค่าอาณัติสัญญาณ 24.79 ล้านบาท

(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อใช้ในการด�าเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน แต่ถ้า
หากกองทุนมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะกูย้มืเงนิ กองทนุกค็าดว่าน่าจะท�าได้ไม่ยาก เนือ่งจากอตัราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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(4) ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตาม Covenant

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 หนีสิ้นรวมของกองทุน มจี�านวน 15.85 ล้านบาท ลดลง 36.46 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 69.70 จาก 52.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาเหตุหลักมาจาก 
เจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธแิละค่าธรรมเนยีมพเิศษค้างจ่ายเพือ่สร้างแรงจงูใจ
ในการบริหารให้แก่บีทีเอสซีลดลง ทั้งนี้ หนี้สินรวมของกองทุนมีหนี้สินระยะยาวจ�านวน 1.55 
ล้านบาท เป็นเงินค่าประกันผลงานที่หักไว้ โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

กองทุนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 0.000 เท่า ลดลง
จากอัตรา 0.001 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่าหนี้สินมาก 
แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินได้อีกมาก

14.1.6	 ผลตอบแทนของกองทุน

อัตราผลตอบแทนของกองทุน จากตารางในหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่าย
เงินคืนทุน ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2559/60 จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่าย
เงินปันผลครั้งที่ 13-16 รวมเป็นเงินปันผล 0.772 บาท/หน่วย และส�าหรับผลการด�าเนินงานใน 
รอบปีบญัช ี2558/59 จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่9-12 รวมเป็นเงนิปันผล 0.692 
บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี	2559/60	
(ร้อยละ)

ปี	2558/59	
(ร้อยละ)

ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
(ราคา IPO เท่ากับ 10.80 บาท)

7.15 6.41

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (10.723 บาท) 7.20 6.45

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (10.675 บาท) 7.23 6.48

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (10.611 บาท) 7.28 6.52

ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (11.30 บาท) 6.83 6.12

ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (11.50 บาท) 6.71 6.02

จากตารางอตัราผลตอบแทนข้างต้น จะเหน็ว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุในปี 2559/60 เพิม่ขึน้
จากอตัราผลตอบแทนของกองทนุในปี 2558/59 สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการลงทนุสทุธทิีเ่พิม่ขึน้

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ส�าหรับรอบปีบัญชี 2559/60 เท่ากับร้อยละ 99.68 ใกล้เคียง
กับร้อยละ 99.62 ส�าหรับรอบปีบัญชี 2558/59 แสดงให้เห็นว่ากองทุนได้จ่ายเงินปันผลในระดับที่
สูงเกือบทั้งหมดของก�าไรที่จ่ายปันผลได้
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	 14.2	 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

14.2.1	 รายจ่ายลงทุน

บทีเีอสซมีแีผนรายจ่ายลงทนุส�าหรบักองทุนในปี 2560/61 เป็นจ�านวนท้ังส้ิน 620.17 ล้านบาท แบ่งเป็น 
1) ค่ารถไฟ 184.96 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 345.81 ล้านบาท 3) ค่าอุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 48.31 ล้านบาท และ 4) ค่าอะไหล่ส�ารองและอื่นๆ 41.09 ล้านบาท 
โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักจะเป็นค่ารถไฟและอะไหล่ส�ารอง 196.65 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบ
การเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (Automatic Fare Collection System and 
Relevant Equipments) 157.44 ล้านบาทและค่าปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร 156.27 ล้านบาท 
ค่าปรับปรุงสถานีสะพากตากสิน 30.00 ล้านบาท และค่าอาณัติสัญญาณ 24.79 ล้านบาท 

14.2.3	 สัญญาซ่อมบ�ารุง

วนัที ่15 กนัยายน 2557 บีทเีอสซไีด้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารงุโครงการระบบขนส่งมวลชนกบัซเีมนส์ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572  
(ส้ินสดุสญัญาสมัปทาน) ภายใต้สัญญาดงักล่าว บทีีเอสซมีภีาระผกูพนัเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการบ�ารุง
รักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ารุงของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยาย)  
(รวมงานซ่อมบ�ารุงรถไฟครั้งใหญ่ -Train overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะค�านวณโดยน�ามูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้
บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 
ล้านยูโร โดยภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และ 
ข้อสมมติฐานท่ีเหมาะสม ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2560 กองทุนมค่ีาใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็ภายใต้
สัญญาซ่อมบ�ารุง เป็นจ�านวนเงิน 231.97 ล้านบาท และ 2.94 ล้านยูโร (2559 : 232.68 ล้านบาท 
และ 2.96 ล้านยูโร)
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

รายงานและงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท	

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท (กองทนุฯ) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิงบกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรพัย์สทุธ ิกระแสเงนิสด และข้อมูลทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบั
ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ 
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่
เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนด
นัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเร่ือง
เหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

การรับรูร้ายได้จากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธเิป็นรายการท่ีมสีาระส�าคญัต่องบการเงนิ ดังน้ัน ข้าพเจ้า
จึงให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความครบถ้วน และความถูกต้องของการรับรู้รายได้ในงบการเงินของกองทุนฯ

ข้าพเจ้าได้อ่านและท�าความเข้าใจเนือ้หาของสญัญาทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งรายได้จากสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ และ
ได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง
กบัวงจรรายได้และการจดัเกบ็รายได้ รวมถงึตรวจสอบการรับรูร้ายได้ว่าสอดคล้องกบันโยบายการรบัรูร้ายได้ของกองทนุฯ 
นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ท�าการวเิคราะห์เปรียบเทยีบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 กองทุนฯ มีเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิซึ่งแสดง
ตามมูลค่ายุติธรรมในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจ�านวนเงิน 65,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของ
สนิทรพัย์รวม เงนิลงทนุดงักล่าวไม่มกีารซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาเทยีบเคยีงได้ส�าหรบัเงิน
ลงทุนอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ผู้บริหารกองทุนฯ จึงก�าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวโดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ผู้บริหารกองทุนฯ ต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่ส�าคัญเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการบริหารเงินลงทุน
ดังกล่าว รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส�าคัญ ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญในการวัดมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการค�านวณมูลค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธ ิพิจารณา
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและแบบจ�าลองที่
ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินที่จัดท�าโดยผู้ประเมินราคา
อสิระ ตลอดจนพจิารณาความสม�า่เสมอของการใช้เทคนคิและแบบจ�าลองดงักล่าว รวมถงึประเมินความรูค้วามสามารถ
และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวโดยการตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบ
ทานข้อมูลที่จ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต เพือ่ประเมนิการใช้ดลุยพนิจิของผู้บรหิารกองทนุฯ ในการประมาณผลการด�าเนนิงานดงักล่าว ตลอดจนทดสอบ
การค�านวณมูลค่ายุติธรรมตามแบบจ�าลองและข้อสมมติข้างต้น

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารกองทุนฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกองทุนฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความ
ขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารกองทุนฯทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไข 
ที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารกองทนุฯมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่
ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนิน
งานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกองทุนฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                    
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่ง
ทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่ป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุนฯ



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

100

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารกองทุนฯ จัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ 
และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า
จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถึงวันท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กองทนุฯ ต้องหยดุ
การด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้า 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ 
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่มี้ส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการ
สือ่สารดังกล่าว ผู้สอบบัญชีทีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบันีค้อืนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 22 พฤษภาคม 2560
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บีทีเอสโกรท

101

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 
   (ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท (2559: 61,399 ล้านบาท)) 7  65,800,000,000  65,400,000,000 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
   (ราคาทุน: 1,134 ล้านบาท (2559: 1,348 ล้านบาท))  1,136,194,431  1,348,840,940 
เงินฝากธนาคาร 9  55,518,433  64,065,560 
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 11  44,798,009  - 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  58,851  1,528,587 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10  -  16,220,358 
สินทรัพย์อื่น  5,103,794  5,254,620 
รวมสินทรัพย์  67,041,673,518 66,835,910,065 
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 11  -  24,430,149 
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  7,020,512  21,769,411 
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  6,827,525  5,588,618 
หนี้สินอื่น  2,004,317  526,637 
รวมหนี้สิน  15,852,354  52,314,815 
สินทรัพย์สุทธิ  67,025,821,164  66,783,595,250 
สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท
      (2559: 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6750 บาท) 12  61,416,468,000  61,786,900,000 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  61,416,468,000  61,786,900,000 
ก�าไรสะสม 13  5,609,353,164  4,996,695,250 
สินทรัพย์สุทธิ  67,025,821,164  66,783,595,250 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  11.5801 11.5382 
จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 5,788,000,000 5,788,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

104

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 8, 11  4,576,047,778  4,475,341,528 

ดอกเบี้ยรับ  17,490,773  22,055,932 

รวมรายได้  4,593,538,551  4,497,397,460 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11, 15  53,562,378  52,958,028 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 15  14,283,301  14,122,140 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 15  5,338,989  5,361,011 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  9,608,076  9,637,825 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ�าหน่าย 10  16,220,358  371,040,684 

ค่าใช้จ่ายอื่น  11,926,017  23,790,478 

รวมค่าใช้จ่าย  110,939,119  476,910,166 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  4,482,599,432  4,020,487,294 

รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  -  2,371 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 366,874,482 1,390,004,770 

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน  366,874,482  1,390,007,141 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 4,849,473,914 5,410,494,435 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,482,599,432 4,020,487,294 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  -  2,371 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 366,874,482 1,390,004,770 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  4,849,473,914  5,410,494,435 

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี 6, 12  (370,432,000)  (277,824,000)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 6, 14  (4,236,816,000)  (3,837,444,000)

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  242,225,914  1,295,226,435 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 66,783,595,250  65,488,368,815 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี  67,025,821,164  66,783,595,250 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน:  4,849,473,914  5,410,494,435 

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

   การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  (33,135,000)  - 

   การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (6,483,116,822)  (6,731,507,990)

   การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์  6,709,000,000  6,619,958,144 

   การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ  225,883,178  (111,549,846)

   ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น  (44,798,009)  - 

   ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,469,736  (689,847)

   สินทรัพย์อื่นลดลง 150,826  497,818 

   เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง  (24,430,149)  (122,275,988)

   เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง  (14,748,899)  (76,486,975)

   ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1,238,907  239,535 

   หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 1,477,680  107,613 

   ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 16,220,358  371,040,684 

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย  (13,227,187)  (10,114,175)

   รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  -  (2,371)

   รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (366,874,482)  (1,390,004,770)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,598,700,873  4,071,256,113 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน  (370,432,000)  (277,824,000)

   การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  (4,236,816,000)  (3,837,444,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (4,607,248,000)  (4,115,268,000)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ  (8,547,127)  (44,011,887)

เงินฝากธนาคารต้นปี  64,065,560  108,077,447 

เงินฝากธนาคารปลายปี  55,518,433  64,065,560 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: บาท)

ส�าหรับงวดตั้งแต่
วันที่	17	เมษายน	

2556	
ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด (วนัจดทะเบียนตัง้กองทุน)	

วันที่	31	มีนาคม	
2560

วันที่	31	มีนาคม	
2559

วันที่	31	มีนาคม	
2558

ถึงวันที่	31	มีนาคม	
2557

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด 11.5382  11.3145 11.2481  - 
บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  -  -  -  10.8000 
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
   รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.7745 0.6946 0.6081  0.5793 
   รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 0.0634 0.2401 0.1573  0.2938 
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.8379 0.9347 0.7654 0.8731 
หกั: การจ่ายคนืมูลค่าหน่วยลงทนุจากการลดทนุ (0.0640) (0.0480)  (0.0770)  - 
        การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.7320) (0.6630)  (0.6220)  (0.4250)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด  11.5801  11.5382  11.3145  11.2481 

 (0.04)  (0.22)  - 
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
			ด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
								ระหว่างปี/งวด	(ร้อยละ)

7.25 8.22 6.80 7.87 

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด (บาท) 67,025,821,164 66,783,595,250 65,488,368,815 65,104,505,694 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 0.17 0.72 0.71 0.71 
อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่า  
   สินทรัพย์สุทธิ ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 6.87 6.83 6.12 5.93
อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
   การซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
   ระหว่างปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
   ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)*

0.37 0.15  0.23  94.00 

มูลค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี/งวด (บาท) 66,876,292,580 65,850,435,234 65,130,616,710 64,231,056,785 

* การซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็น
รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

1.	 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท

 กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก�าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของ
โครงการ โครงการได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2556 โดยไม่มีการก�าหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ ระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผู้ลงทุนท่ัวไป โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการน�าเงินท่ีได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธรุกจิโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทุนฯ ได้ลงทุนเริม่แรก
ในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธจิากการด�าเนนิงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัของบรษิทั ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17.0 
กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ 
ถึงสถานีสะพานตากสิน (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก”) ทั้งนี้กองทุนฯ อาจด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ 
เพ่ือก่อให้เกดิรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุฯ และผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขตทีส่ามารถกระท�าได้ตามหลกั
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎข้อบงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่อาจ
รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556

 กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ�าหน่ายแล้ว

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายการทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และจัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีส�าหรับกิจการ
ที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปีปัจจบุนั กองทุนฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2558) และฉบบัใหม่ 
รวมถงึแนวปฏิบตัทิางบญัช ีทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรือ
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หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 (เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2559 ส�าหรับกองทุนฯ) มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

	 ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

 ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชีพบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 (เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ส�าหรับกองทุนฯ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน บริษัทจัดการฯ
เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ และแนวปฏบิตัิ
ทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจะบันทึกเป็นรายได้ตามจ�านวนท่ีระบุในสัญญาโดย
ถือตามเกณฑ์คงค้าง 

 ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนี้โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงและถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

	 4.2	การวัดค่าเงินลงทุน

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดที่กองทุนฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
เงินลงทุนนั้น

 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดการฯ ก�าหนดราคายุติธรรม
ของเงนิลงทนุดังกล่าว ณ วนัทีใ่นงบดุลโดยใช้ราคาทีไ่ด้จากรายงานการประเมนิมลูค่าหรอืรายงานการสอบทาน
การประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินมูลค่าจะท�าเม่ือมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัด
ให้มีการประเมินมูลค่าทุก 3 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดและจัดให้มีการสอบทานการประเมิน
มูลค่าอย่างน้อยทุกหนึ่งปี นับแต่วันที่มีการประเมินราคาครั้งล่าสุด
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 ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) ถือเป็นรายการก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นใน
งบก�าไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เงนิลงทนุในตราสารหนีใ้นความต้องการของตลาดซึง่เป็นเงนิลงทุนท่ีมตีลาดซ้ือขายคล่องรองรบัแสดงตามมลูค่า
ยตุธิรรมโดยใช้ราคาทีค่�านวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที่ค�านวณจากอัตราผลตอบแทน
ของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งบริษัทจัดการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ก�าไร
หรอืขาดทนุจากการวดัค่าเงินลงทนุถือเป็นรายการก�าไรหรอืขาดทนุสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ในงบก�าไรขาดทนุ ราคาทุน
ของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวก
ดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันวัดค่าเงินลงทุนในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน  
“ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล

	 4.3	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูก
กองทุนฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อกองทุนฯ บรษิทัจัดการฯ ผูบ้รหิารกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน 
ผู้บรหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัจดัการฯ ทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงาน
ของกองทุนฯ

	 4.4	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

	 4.5	ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน/ค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี

	 4.6	การแบ่งปันส่วนทุน

 กองทุนฯ บันทึกลดก�าไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

	 4.7	ภาษีเงินได้

 กองทุนฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย

	 4.8	ประมาณการหนี้สิน

 กองทนุฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิข้ึนแล้ว 
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯ จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพัน
นั้นและกองทุนฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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	 4.9	การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิ
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุนฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ 
หนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณี
ทีไ่ม่มตีลาดทีมี่สภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน 
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ	1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ	2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ	3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�า

5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯ จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 การวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิก�าหนดโดยใช้มูลค่าตามรายงานการประเมิน
หรือรายงานสอบทานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
โดยในการประเมินค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีการประมาณการจ�านวนกระแสเงินสดในอนาคตที่จะเกิด
จากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งประกอบด้วยประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานและการบ�ารงุรกัษาตลอดระยะเวลาสญัญาสัมปทานทีเ่หลอือยู่ และน�ามา
คิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม โดยผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
จะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย จ�านวน
เที่ยวโดยสาร อัตราค่าโดยสารที่แท้จริง ค่าซ่อมแซมและบ�ารุง ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน และ
อัตราคิดลด



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

112

6.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน

 การจ่ายเงินปันผล

 กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีท่ีกองทุนฯมีก�าไรสะสม
เพียงพอ

1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของก�าไรสทุธิทีป่รบัปรงุแล้ว โดยก�าไรสทุธท่ีิปรบัปรงุแล้ว หมายถงึก�าไรสุทธขิองกองทุนฯ ท่ีปรบัปรุงด้วยรายการ
ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมินค่าเงินลงทุน รายการเงนิส�ารองท่ีกนัไว้เพือ่ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษา หรอืปรับปรงุ
กจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และรายการเงินส�ารองท่ีกนัไว้เพือ่ช�าระหนีเ้งนิกูย้มืตามแผนการท่ีก�าหนดไว้ในหนงัสอื
ชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการฯ ได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2) ในกรณีที่กองทุนฯ มีก�าไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมได้

3) ในกรณีทีก่องทนุฯ ยังมียอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษทัจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�าไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ 1) และ/หรือจากก�าไรสะสมตามข้อ 2) ข้างต้น

 การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงนิปันผลนั้น หรอืในกรณีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนบัแตว่ันปิดสมดุทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน
เพือ่จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เว้นแต่กรณีทีม่เีหตจุ�าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทั
จัดการฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีมมีลูค่าน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้และให้สะสมเงนิปันผลดงักล่าวเพือ่
น�าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

 การลดทุน

 บริษัทจัดการฯ อาจจะกระท�าการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

1) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด
2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฎข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก�าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
3) กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนฯ
4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน

7.	 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 กองทุนฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 เพื่อรับ
โอนสิทธิรายได้สุทธิที่มาจากการด�าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ (“สญัญาสมัปทาน”) ระหว่างกรงุเทพมหานคร (“กทม.”) 
และบีทีเอสซี โดยรายได้สุทธิดังกล่าวครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วันที่สัญญาฯ มีผลบังคับใช้ (17 เมษายน 2556) จนถึง
วันหมดอายุสัญญาสัมปทาน (4 ธันวาคม 2572) โดยรายได้สุทธิประกอบด้วย รายได้จากค่าโดยสาร และสิทธิและ
การเรียกร้องใดๆ ภายใต้หรือท่ีเกี่ยวข้องกับหรือที่เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน หลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่าย  
รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานและการบ�ารงุรกัษาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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กรงุเทพสายหลกัทีเ่กดิขึน้กบับทีเีอสซ ี(ไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้
รบัจากธนาคาร หรอืข้อก�าหนดทางการเงนิอืน่ๆ ของบทีเีอสซ)ี และค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ทัง้นีร้ายได้สทุธิ
และสทิธแิละการเรยีกร้องใดๆ ทีก่องทนุฯ จะได้รบัตามสญัญาฯนัน้จะไม่รวมรายได้จากการประกอบธรุกจิอืน่ของ 
บทีเีอสซซีึง่รวมถงึรายได้จากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้า โครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพเิศษภายใต้สญัญา
กับ กทม. และรายได้จากพื้นที่โฆษณาและพื้นที่ว่างในสถานีรถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้า

 ภายใต้สญัญาฯ บทีเีอสซตีกลงรบัภาระภาษธีรุกจิเฉพาะอนัเกีย่วเนือ่งกบัรายการสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธิ
ที่เกิดกับกองทุนฯ 

 ภายใต้สัญญาฯ กองทุนฯ ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) รายปี
ให้แก่บีทีเอสซี เฉพาะในกรณีที่รายได้สุทธิที่เกิดขึ้นประจ�างวดสูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิประจ�างวดในอัตรา
ดังนี้ 

1) อัตราร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของประมาณการ 
รายได้สุทธิประจ�างวด

2) อัตราร้อยละ15 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้สุทธิประจ�างวด

 ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค�้าประกันโดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี บีทีเอสกรุ๊ปเป็นผู้ให้การค�้าประกันแบบการจ�ากัดความรับผิดต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาฯ (ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่กองทุนฯ จะได้รับ) 
นอกจากนี้ บีทีเอสกรุ๊ปตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบีทีเอสซีขั้นต�่า   ร้อยละ 97.46 ไว้ และเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามภาระผูกพันของบีทีเอสกรุ๊ปตามสัญญาสนับสนุนและค�้าประกัน บีทีเอสกรุ๊ปได้จ�าน�าหุ้นในบีทีเอสซี
ดังกล่าวทั้งหมดไว้กับกองทุนฯ และเข้าท�าสัญญา จะซื้อจะขายหุ้นกับกองทุนฯ เพื่อขายหุ้นที่ตนถือในบีทีเอสซี 
ดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯ มีสิทธิซื้อหุ้นบีทีเอสซีที่บีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจ้าของเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตาม 
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในสัญญาฯ ในราคาที่ก�าหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น

 กองทุนฯ จ่ายเงินลงทุนในสัญญาฯ เป็นจ�านวน 61,399 ล้านบาทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 และมีการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2560 2559

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - ราคาทุน

เงินลงทุนในสัญญาฯ ต้นปี 61,399,000 61,399,000

บวก: ลงทุนเพิ่มในระหว่างปี 33,135 -

เงินลงทุนในสัญญาฯ ปลายปี 61,432,135 61,399,000

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนต้นปี 4,001,000 2,611,000

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนระหว่างปี 366,865 1,390,000

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนปลายปี 4,367,865 4,001,000

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิปลายปี	-	ราคายุติธรรม 65,800,000 65,400,000
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 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุนฯ บีทีเอสซี และบริษัท เอไอเอ จ�ากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว โดยกองทุนฯ และเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ในระหว่างปีปัจจุบัน  
กองทนุฯ ได้บนัทึกค่าก่อสร้างสถานดีงักล่าวในเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธเิป็นจ�านวน 33 ล้านบาท

8.	 รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

   (หน่วย: พันบาท)

2560 2559

รายได้จากค่าโดยสาร 6,636,149 6,397,132

หัก : ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (1,299,763) (1,246,691)

  ค่าซ่อมแซมและบ�ารุง (427,269) (455,144)

  รายจ่ายฝ่ายทุน (333,069) (219,955)

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 4,576,048 4,475,342

9.	 เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร/ประเภทบัญชี

เงินต้น	(พันบาท) อัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)

2560 2559 2560 2559

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

    เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 47,253 29,422 0.375 0.375

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

    เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 8,265 34,644 0.500 0.500

รวม 55,518 64,066

10.	 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 1,111,095 1,111,095

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (1,111,095) (1,094,875)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 16,220

ค่าตัดจ�าหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปี 16,220 371,041
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11.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี กองทนุฯ มรีายการธุรกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน รายการธรุกจิดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาระหว่างกองทนุฯ และบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2560 2559 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	  
   (บริษัทจัดการฯ)

   ค่าธรรมเนียมการจัดการ 53,562 52,958 ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

บรษิทั	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)
 (บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่)

 รับโอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิ 4,576,048 4,475,342 ตามที่ระบุในสัญญา

 ส�ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
  การบริหาร

- 14,276 ตามที่ระบุในสัญญา

 เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 59,843 56,860 ตามที่เกิดขึ้นจริง

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

2560 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 4,569 4,540

บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 44,798 -

 เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - 24,430

 ส�ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร - 14,276

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนฯ มีรายการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากกองทุนแห่งหนึ่งเป็น
จ�านวน 191,442 พันบาท ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริหารงานโดยบริษัทจัดการฯ (2559: 79,975 พันบาท)
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12.	 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน

 รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 
2559 มีดังนี้

2560 2559

จ�านวนหน่วย
มูลค่า 

ต่อหน่วย จ�านวนเงิน จ�านวนหน่วย
มูลค่า 

ต่อหน่วย จ�านวนเงิน

(พันหน่วย) (บาท) (พันบาท) (พันหน่วย) (บาท) (พันบาท)

ยอดต้นปี 5,788,000 10.6750 61,786,900 5,788,000 10.7230 62,064,724

การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.0640) (370,432) - (0.0480) (277,824)

ยอดปลายปี 5,788,000 10.6110 61,416,468 5,788,000 10.6750 61,786,900

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทจัดการฯ ได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0640 บาท   
คดิเป็นจ�านวนเงิน 370 ล้านบาท โดยไม่มกีารเปล่ียนแปลงจ�านวนหน่วยจดทะเบยีน เพ่ือเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน
เนื่องจากกองทุนมีเงินสดส่วนเกินจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่ใช่เงินสดส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นผลให้ทุนที่ได้
รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีจ�านวนทั้งสิ้น 61,416 ล้านบาท โดยการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือชี้ชวน
โครงการรวมถงึประกาศการแก้ไขเพ่ิมเตมิรายละเอียดโครงการของกองทนุฯ และประกาศส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที ่ทน. 22/2557 เรือ่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4 )

13.	 ก�าไรสะสม

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31มีนาคม

2560 2559

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม 10,893,169 6,872,682

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 2 -

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 4,001,004 2,610,999

หัก: การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม (9,897,480) (6,060,036)

ก�าไรสะสมต้นปี 4,996,695 3,423,645

บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี 4,849,474 5,410,494

หัก: การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (4,236,816) (3,837,444)

ก�าไรสะสมปลายปี 5,609,353 4,996,695
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14.	 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ประกาศจ่าย ส�าหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ รวม

(บาท) (พันบาท)

16 พฤษภาคม 2559 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 0.167 966,596

8 สิงหาคม 2559 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 0.189 1,093,932

7 พฤศจิกายน 2559 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 0.188 1,088,144

10 กุมภาพันธ์ 2560 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 0.188 1,088,144

รวมเงินปันผลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 0.732 4,236,816

25 พฤษภาคม 2558 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 0.138 798,744

10 สิงหาคม 2558 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 0.168 972,384

 9  พฤศจิกายน 2558 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 0.179 1,036,052

11 กุมภาพันธ์ 2559 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 0.178 1,030,264

รวมเงินปันผลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 0.663 3,837,444

15.		ค่าใช้จ่าย

 บริษัทจัดการฯ ค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

 บริษัทจัดการฯ ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ทั้งนี้ จะไม่ต�่ากว่า 10 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�านอง
เดียวกัน)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุฯ ได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ
ของกองทุนฯ ทั้งนี้ จะไม่ต�่ากว่า 350,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�านองเดียวกัน) 
และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นต้น

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนคดิในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงนิทนุจดทะเบยีนของ
กองทุนฯ ทั้งนี้ สูงสุดจ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�านองเดียวกัน)
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16.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินลงทุน

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนฯได้ซื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน) เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 12,495 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.68 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (2559: จ�านวน 10,611 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.11)

17.	 ภาระผูกพัน

17.1 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สัญญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและหนังสือชี้ชวน

17.2 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

17.3 กองทนุฯ มีภาระผกูพนัทีเ่ก่ียวข้องกบัค่าใช้จ่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธใินนาม
ของบีทีเอสซีดังต่อไปนี้

1) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 กองทนุฯ มภีาระผกูพนัทีเ่กีย่วข้องกบัการปรับปรงุระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั และการ

ปรับปรุงอาคารส�านักงาน

2) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าและบริการ
 กองทุนฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า สัญญาบริการและสัมปทานอื่นๆ ที่จะต้องจ่ายช�าระในอนาคต

3) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุงฯ
 กองทุนฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ในการ

ซ่อมบ�ารุงของโครงการ

4) การค�้าประกัน
 กองทุนฯ มีภาระความรบัผิดชอบในหนังสือค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าซึง่ออกโดยธนาคารในนามของบทีีเอสซี

ให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ�านวนประมาณ 38 ล้านบาท (2559: 38 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

5) ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 กองทุนฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในอนาคตใน

กรณีทีพ่นกังานของบทีเีอสซเีกษยีณอายุในระหว่างอายคุงเหลอืของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลัก

17.4 กองทนุฯ มีภาระผูกพนัภายใต้บนัทกึข้อตกลงการก่อสร้างสถานศีกึษาวทิยา (S4) ระหว่างกองทุนฯ บทีเีอสซี
และเอไอเอ ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนฯ และเอไอเอร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง



รายงานประจำาปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

119

17.5 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการที่ต้องจ่ายช�าระในอนาคต จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย
ภายใต้สัญญาดังกล่าวมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2560 2559

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี 5 6

 มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 5

18.	 ส่วนงานด�าเนินงาน

 กองทุนฯ ด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ ก�าไร สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินนี้ จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทาง
ธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว

19.	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

2560

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - - 65,800 65,800

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 1,136 - 1,136

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - - 65,400 65,400

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 1,349 - 1,349

 ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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20.	 เครื่องมือทางการเงิน

20.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของกองทุนฯ ตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝาก
ธนาคาร ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธ ิกองทุนฯ มคีวามเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอื
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัท
จัดการฯควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มกีารน�าส่งเงินสดรบัจากรายได้ค่าโดยสารสทุธใิห้แก่กองทนุฯ 
เป็นรายวัน ดังนั้น กองทุนฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 กองทนุฯ มีความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ท่ีส�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงนิฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน หรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯ จึงอยู่
ในระดับต�่า

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์ทาง 
การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 
(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2560

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,136 - - 1,136 1.3825 - 1.5050

เงินฝากธนาคาร - 56 - 56 0.3750 - 0.5000

ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและ                              
    โอนสิทธิรายได้สุทธิ - - 45 45 -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่าย 
    ค้างจ่าย - - 7 7 -

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย - - 7 7 -
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2559

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 

ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,349 - - 1,349 1.325 - 1.600

เงินฝากธนาคาร - 64 - 64 0.375 - 0.500

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและ      
    โอนสิทธิรายได้สุทธิ - - 24 24 -

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 22 22 -

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย - - 6 6 -

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีม่ลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กองทุนฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากกองทุนฯ ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล

19.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนือ่งจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯ จัดอยูใ่นประเภทระยะส้ัน หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กองทุนฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมี
ความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะท่ีไม่มคีวาม
เกีย่วข้องกัน วธีิการก�าหนดมูลค่ายติุธรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมจะก�าหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 
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20.	 การบริหารจัดการทุน	

 วตัถปุระสงค์ของกองทนุฯ ในการบรหิารทางการเงนิ คอื การด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเน่ือง 
และการด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข 
การจัดตั้งกองทุนฯ

21.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�านาจของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
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เอกสารแนบ 2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2559	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2560

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 จ�านวนเงิน  ร้อยละของ

 หน่วย	:	พันบาท  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  53,562.00 0.08

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  14,284.00 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  5,339.00 0.01

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย  16,220.00 0.03

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  9,608.00 0.01

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  11,926.00 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  	110,939.00	  0.17

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
  สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 66,876,292,580 บาท
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เอกสารแนบ 3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
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วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤษภาคม 2560






