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ข้อมูลกองทุน

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�ำหนดอายุกองทุน

1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
		
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด

		
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
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2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
• วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
กองทุนจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง
ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนสามารถ
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราทีน่ า่ พอใจ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกคือรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก (อันได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5
กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง
6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ท�ำการ
ซือ้ ขายเสร็จสิน้ จนถึงวันสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึง่ สัญญาสัมปทานดังกล่าว
มีอายุสัมปทาน 30 ปี
• กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกมีโอกาสเติบโตจากจ�ำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และจากการปรับเพิ่มของ
ราคาค่าโดยสาร
ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท�ำให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการใช้บริการเพือ่ เดินทางสูใ่ จกลางของกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ รี ะบบขนส่งมวลชนระบบราง
ให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ดังนั้น กองทุนจึงจะเป็น
ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว
นอกจากการเติบโตตามการขยายตัวของกรุงเทพมหานครดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนยังมีนโยบายที่
จะสร้างการเติบโตของเงินทีจ่ ะจ่ายให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยการเพิม่ รายได้สทุ ธิทกี่ องทุนจะได้รบั จากการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ กองทุนมีนโยบายจะสร้างความเติบโตดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์
ดังนี้
(1) การปรับราคาค่าโดยสาร
ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Rate) แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 เมษายน
2556 ได้มกี ารปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดทีอ่ าจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) เป็นอัตราเท่ากับ
20.1-60.3 บาท และปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Rate) เป็นอัตราเท่ากับ 15-42 บาท เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
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บีทเี อสซีสามารถปรับค่าโดยสารทีเ่ รียกเก็บได้ไม่เกินหนึง่ ครัง้ ในรอบระยะเวลา 18 เดือน ทัง้ นี้ บีทเี อสซี
ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งสุดท้ายในปี 2556 อนึ่ง ทางบีทีเอสซีได้มีการปรับราคาค่าโดยสารของบัตร
โดยสารประเภท 30 วัน ส�ำหรับบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�ำหรับนักเรียน
- นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว และประเภท 1 วันเป็นราคา 140 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 นอกจากนี้ยังได้ประกาศสิ้นสุดโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บใน
ราคาปกติ 15-42 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 2559
นอกจากนี้ เพดานค่าโดยสารสูงสุดทีเ่ รียกเก็บได้นนั้ จะสามารถปรับขึน้ ได้ตามปัจจัยและเงือ่ นไขต่างๆ
ที่ก�ำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�ำเดือนทั่วไป
ส�ำหรับเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับดัชนีของเดือนใดๆ ที่ผ่าน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะสามารถปรับได้ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ยังสามารถปรับได้ในกรณี
พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ฯลฯ โดยการปรับขึ้นในแต่ละกรณีดังกล่าว
จะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจาก
กทม. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในเวลานั้นๆ ทั้งนี้ ในอดีตการปรับ
เพิ่มค่าโดยสารเพิ่มขึ้นท�ำให้มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ�ำนวนผู้โดยสารจะลดลงในปีนั้น
(2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะให้มีการลงทุนจัดหา
ขบวนรถไฟฟ้าในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเพิ่มเติม ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้เพื่อจัดให้มีการซื้อ
รถไฟฟ้าเพิ่มเติมส�ำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในแต่ละปีถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีต้องน�ำส่งให้แก่กองทุน
ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน 12 ตู้ (ตามที่จัดสรรให้เป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุน) และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 800 ล้านบาท โดยอาจแบ่งช�ำระ
ในช่วงรอบปีบัญชี 2559/60-2562/63 ในอัตราร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 5 ตาม
ล�ำดับ
(3) การติดตามตรวจสอบธุรกิจและการด�ำเนินงานทรัพย์สนิ โครงสร้างพืน้ ฐานอย่างใกล้ชดิ และด้วยความ
ระมัดระวัง
กองทุนมีสทิ ธิในการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของบีทเี อสซีหรือบุคคลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ด�ำเนินงาน
หรือบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานโดยผ่านวิธกี ารหลายวิธกี าร โดยระบบการติดตามตรวจสอบ
ส�ำหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก เช่น สิทธิในการเสนอชื่อตัวแทนของกองทุนเข้าไปเป็น
กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการของบีทเี อสซี สิทธิในการควบคุมการด�ำเนินงานบริษทั
ที่ส�ำคัญของบีทีเอสซี (อันได้แก่ เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่
กระท�ำการ (Negative Undertakings)) สิทธิในการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหน้าทีข่ องบีทเี อสซีในการรายงานการด�ำเนินงานและผลการ
ปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก�ำหนด เป็นต้น
นอกจากนี้ ตามสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ และสัญญาสนับสนุนและค�ำ้ ประกันของผูส้ นับสนุน
การด�ำเนินการใน “เรือ่ งสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทิเช่น การก่อให้เกิดรายจ่ายฝ่ายทุน หรือ
หนี้สินใหม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ การประกอบธุรกิจประเภทอื่น เป็นต้น จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการซึ่งกองทุนเป็น
ผูเ้ สนอชือ่ นอกจากนี้ ตราบเท่าทีก่ ฎหมายอนุญาตให้กำ� หนดได้ ข้อบังคับของบีทเี อสซีจะต้องก�ำหนด
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ให้การเข้าท�ำเรือ่ งสงวนไว้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบีทเี อสซีในลักษณะทีต่ อ้ งมีคะแนน
เสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ หากไม่
สามารถด�ำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทเี อสซีและบีทเี อสจีตกลงทีจ่ ะผูกพัน
ให้การด�ำเนินการในเรือ่ งสงวนไว้ตอ้ งได้รบั เสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทเี อสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุน
และค�้ำประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�ำภายใต้
ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ (Negative Undertakings) ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ
บีทเี อสซีจะต้องได้รบั ความยินยอมจากกองทุนตามความของสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิเสียก่อน
ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็น
ผูเ้ สนอชือ่ อย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บที เี อสซีเข้าท�ำเรือ่ งสงวนไว้ หากเรือ่ งสงวนไว้นนั้
เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�ำภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ (Negative
Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้า
ท�ำเรื่องที่ห้ามกระท�ำภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น
ทั้งนี้ กองทุนได้เสนอชื่อบุคคลที่กองทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการของบีทีเอสซี
ซึ่งบริษัทจัดการคาดว่าจะท�ำให้กองทุนสามารถติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินงาน และการปฏิบัติ
ตามสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณทีก่ องทุนอนุมตั ใิ นแต่ละปีได้ รวมทัง้
สามารถระบุประเด็น หรือหาทางแก้ไขได้ทนั ท่วงที หากมีเหตุการณ์ทอี่ าจกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ เช่น การด�ำเนินการตามงบประมาณที่วางไว้ของบีทีเอสซี และ
การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ส�ำคัญของบีทีเอสซี เป็นต้น
1. กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
แผนการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ก�ำหนดให้มีการลงทุน
ขยายการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง 12 สาย เป็นระยะทางรวมประมาณ 515.2 กิโลเมตรภายใน
ปี 2572

1

ดังนั้น จึงมีโครงการเป็นจ�ำนวนมากที่ต้องการเงินทุนในการลงทุนพัฒนาระบบและจัดหารถไฟในการให้
บริการ จึงเป็นโอกาสทีด่ ขี องกองทุนทีจ่ ะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ เพือ่ สร้างความเติบโตให้กบั กองทุน
และเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนที่สร้างมูลค่า ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่
น่าสนใจและมีความสามารถทีจ่ ะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว บริษทั จัดการจะเลือกการลงทุนเฉพาะทีบ่ ริษทั
จัดการเชือ่ มัน่ ว่าจะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กองทรัพย์สนิ ของกองทุนเท่านัน้ โดยในการเลือกการลงทุนของกองทุน
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงแล้ว ในอัตราที่เหมาะสม (risk-adjusted return)
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอืน่ ๆ นี้ บริษทั จัดการได้ใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือ
กับบีทีเอสจี และบีทีเอสซีซึ่งตกลงจะให้การสนับสนุนแก่กองทุน โดยมีปัจจัยที่จะสนับสนุนกองทุนดังนี้
(1) สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) และสิทธิในการซื้อ (Right
to Purchase) โครงการจากบีทีเอสซี และ/หรือ กลุ่มบีทีเอสจี
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี และ/หรือ
บีทีเอสจี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะยังคงด�ำเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
1

แหล่งที่มา : ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมต่อไป และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to
Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีที่
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�ำหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี)
ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First
Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าทีก่ ำ� หนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลทีย่ งั ไม่ได้เริม่ ด�ำเนินการ
และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อย
ของบีทเี อสซี (แล้วแต่กรณี) ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดภายใต้สญ
ั ญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ นอกจากนี้
บีทเี อสจียงั ตกลงให้สทิ ธิกองทุนในการซือ้ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์
กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับโครงการรถไฟฟ้าทีก่ ำ� หนด และในกรณีทบี่ ที เี อสจี หรือบริษทั
ในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธ
เป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/
หรือการลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�ำหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จ
อืน่ ใดของบีทเี อสจี หรือบริษทั ในเครือของบีทเี อสจี (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ สิทธิของกองทุนในการซือ้ และ
สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้ำประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)
ดังนั้น หากกองทุนเห็นว่าโครงการใดๆ ที่บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีเป็น
ผู้พัฒนาเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ กองทุนสามารถเลือกที่จะลงทุนในโครงการเหล่านั้นได้ ซึ่งจะ
เป็นโอกาสให้กองทุนสามารถขยายธุรกิจ รวมไปถึงเงินที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในอนาคต
ด้วย
(2) ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง ทั้งยัง
เป็นผูม้ สี ทิ ธิในการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สมั ปทานทีไ่ ด้รบั
จากกรุงเทพมหานคร ท�ำให้บที เี อสซี และ/หรือบีทเี อสจี มีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงการต่างๆ
ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อ
ขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ เนื่องจากจะท�ำให้เกิด
ความสะดวกต่อผูโ้ ดยสารมากกว่าการบริหารโดยผูบ้ ริหารรายอืน่ ๆ ซึง่ อาจท�ำให้ผโู้ ดยสารจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-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�ำกัด (มหาชน)
บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (STEC) และกลุ่มบริษัท ราชบุรี
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75, 15 และ 10 ตามล�ำดับ เป็นผู้
ยืน่ ข้อเสนอทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย- มีนบุร)ี และสายสีเหลือง (ลาดพร้าวส�ำโรง) ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 BSR JV ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพูและสายสีเหลืองกับ รฟม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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บริษัทจัดการคาดว่าความเชี่ยวชาญของผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนจะ
ท�ำให้ผสู้ นับสนุนและบีทเี อสซีมคี วามได้เปรียบในการยืน่ ประมูลงานโครงการพัฒนาส่วนต่อขยายของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต และหากบีทเี อสซี และ/หรือบีทเี อสจี และ/หรือ
บริษัทในเครือของบีทีเอสจีได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการ หรือลงทุนโครงการในอนาคต ไม่ว่า
ในรูปแบบสัมปทาน, PPP Net Cost, PPP Gross Cost หรือการจ้างบริหาร กองทุนก็จะมีสิทธิในการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น เมื่อกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน เนื่องจากกองทุนมีสิทธิ
ในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญา
สนับสนุนและค�้ำประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะพิจารณาการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับโครงการ
ใดๆ ในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงทางเลือกการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงิน
การออกตราสารหนี้ เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ หรือโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
วันที่
บีทีเอสซี
1 มิถุนายน 2556
5 ธันวาคม 2556

รายละเอียด

บีทีเอสซีได้ปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 15-42 บาท
บีทีเอสซีเริ่มเปิดให้บริการส่วนต่อขยายเส้นสีเขียวสายสีลมระยะทาง 5.3 กิโลเมตร จากสถานี
วงเวียนใหญ่ (S8) ถึงสถานีบางหว้า (S12) อย่างเป็นทางการ
15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาซ่อมบ�ำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะเวลา 15 ปี
โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา
และค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซอ่ มบ�ำรุงของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยาย) ตลอด
ระยะเวลา 15 ปี
1 กรกฎาคม 2558 บีทีเอสซีได้ปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�ำหรับบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น
3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�ำหรับนักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว และ
ประเภท 1 วันเป็นราคา 140 บาท
2 มกราคม 2559
บีทเี อสซีได้ประกาศสิน้ สุดโปรโมชัน่ ค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บในราคา
ปกติ 15-42 บาท
23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ชางชุน เรลเวย์ วี
ฮีเคิล จ�ำกัด (CRRC) และซีเมนส์ เพือ่ รองรับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
28 มิถุนายน 2559 บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับกรุงเทพ
ธนาคม
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วันที่
1 สิงหาคม 2559

รายละเอียด
บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585
10 พฤศจิกายน 2559 บีทเี อสซีได้ออกเสนอขายหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน จ�ำนวน 22,000 ล้านบาท รวม
4 ชุด โดยมีรอบครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2562, 2564, 2566 และ 2569 ตามล�ำดับ โดยมีอัตรา
ดอกเบีย้ เฉลีย่ 3.31% วัตถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการซือ้ รถไฟฟ้าและติดดัง้ ระบบการเดินรถ (ไฟฟ้า
และเครื่องกล) ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต – คูคต; 18.2
กิโลเมตร, 16 สถานี) และสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง – สมุทรปราการ; 12.6 กิโลเมตร, 9 สถานี)
กองทุน
17 เมษายน 2556 กองทุนได้ลงทุนครั้งแรกในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้น
สุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572
ตั้ ง แต่ 17 เมษายน กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 12 ครั้ง และจ่ายคืนเงินทุน จ�ำนวน 3 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วย
2556 ถึง 31 มีนาคม ลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน
2559
ตั้ ง แต่ 1 เมษายน กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 4 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
2559 ถึง 31 มีนาคม โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน
2560
10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทเี อสซี และ บริษทั เอไอเอ จ�ำกัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการก่อสร้าง
สถานีศกึ ษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ�งส
(ผูสนับสนุน)
97.5%
บร�หารและดำเนินงานระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ

20.1%
บมจ. ว�จ�ไอ โกลบอล
มีเดีย2

บมจ.
ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ1
คาตอบแทนพ�เศษ

33.3%
รายไดสุทธิ

กองทุน

35.6%
บมจ. ยู ซิตี้

100%
บจ. ยูนิคอรน
เอ็นเตอร ไพรส3

ธุรกิจบร�การ4
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2.3 ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานหรือของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่
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. บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ ถือหุน้ ใน บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม (80%), บจ.เอทีเอส แรบบิท นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ
(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%)
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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. ยงสุ (100%), บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ (100%), บจ. มรรค ๘ (100%), บจ. ราษฎร์บรู ณะ
พร็อพเพอร์ตี้ (100%), บจ. กิง่ แก้ว แอสเสทส์ (100%), บจ. เดอะ คอมมูนติ ี้ วัน (100%), บจ. เดอะ คอมมูนติ ี้
ทู (100%), บจ.ไนท์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ (100%), บจ. คียส์ โตน เอสเตท (50%),บจ. คียส์ โตน 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. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ไนน์ทนี (50%), บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที (50%), บจ. บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที วัน (50%),
บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู (50%), บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น (51%) และบจ. แอ๊บโซลูท
โฮเต็ล เซอร์วิส (50%)
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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 เอ็ม เจ 2016 (51%) และ บจ. อาร์บี เซอร์วสิ เซส ถือหุน้ ใน บจ. แรบบิท
รี ว อร์ ด ส (100%), บจ. บางกอก เพย์ เ มนต์ โซลู ชั น ส์ (60%), บจ. แมน คิ ท เช่ น ถื อ หุ ้ น ใน
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�ำดับ)
กองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ได้แก่ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (ถือหน่วยลงทุนร้อยละ
33.3 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560) โดย บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 97.5 ใน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ยังลงทุนในธุรกิจโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ให้แก่กองทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายด้วย ซึ่งไม่ได้มีการ
แข่งขันทางธุรกิจกัน
บริษทั จัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานทีล่ งทุนในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอืน่ ซึง่
อาจแข่งขันกับกองทุน
2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559

รายการทรัพย์สิน

2560
2559
มูลค่าตามบัญชี / ร้อยละของ มูลค่าตามบัญชี / ร้อยละของ
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
ทรัพย์สิน
ราคาตลาด
ทรัพย์สิน
ราคาตลาด
สุทธิ
(บาท)
สุทธิ
(บาท)

1. เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
55,518,433
เงินฝากประจ�ำและบัตรเงินฝาก
2. เงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารหนี้
ตั๋วเงินสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
1,136,194,431
รวม
1,191,712,864
3. เงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ 65,800,000,000
รวม
65,800,000,000
4. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
44,798,009
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
58,851
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
สินทรัพย์อื่น
5,103,794
รวม
49,960,654

0.08
0.00

64,065,560
730,000,000

0.10
1.09

0.00
1.70
1.78

129,814,556
489,026,384
1,412,906,500

0.20
0.73
2.12

98.17 65,400,000,000
98.17 65,400,000,000

97.93
97.93

0.06
0.00
0.00
0.01
0.07

1,528,587
16,220,358
5,254,620
23,003,565

0.00
0.00
0.02
0.01
0.03
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รายการทรัพย์สิน

2560
2559
มูลค่าตามบัญชี / ร้อยละของ มูลค่าตามบัญชี / ร้อยละของ
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
ทรัพย์สิน
ราคาตลาด
ทรัพย์สิน
ราคาตลาด
สุทธิ
(บาท)
สุทธิ
(บาท)
67,041,673,518
100.02 66,835,910,065
100.08

รวมมูลค่าทรัพย์สิน
5. หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
7,020,512
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
6,827,525
หนี้สินอื่น
2,004,317
รวมมูลค่าหนี้สิน
15,852,354
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
67,025,821,164
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.5801
จ�ำนวนหน่วยลงทุน

0.00
24,430,149
0.01
21,769,411
0.01
5,588,618
0.00
526,637
0.02
52,314,815
100.00 66,783,595,250
11.5382

0.04
0.03
0.01
0.00
0.08
100.00

5,788,000,000.0000 หน่วย

2.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
รายละเอียดทรัพย์สิน

รายได้สทุ ธิทจี่ ะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
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
ทุนทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน
ธันวาคม 2542 (อายุประมาณ 17 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารใน
กรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่ง
ทางราง
ผู้ด�ำเนินการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (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�ำนวน 33,135,000 บาท)
ราคาประเมินล่าสุด
65,800,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ; ประเมินเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559 และมีการปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560)
โดยบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพือ่ วัตถุประสงค์สาธารณะ 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
ไม่มี

ภาระผูกพัน

2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2559 กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานี
ศึกษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว โดยกองทุน
และและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างฝ่ายละครึง่ หนึง่ ในระหว่างปีปจั จุบนั กองทุนได้บนั ทึก
ค่ า ก่ อ สร้ า งสถานี ดั ง กล่ า วในเงิ น ลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ และโอนสิ ท ธิ ร ายได้ สุ ท ธิ เ ป็ น จ� ำ นวน 33.135
ล้านบาท
2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
- ไม่มี 2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนลงทุนในรายได้สทุ ธิทจี่ ะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทีบ่ ที เี อสซี
มีสิทธิได้รับรายได้ของกองทุนจึงเป็นรายได้ค่าโดยสารที่จะได้รับจากผู้โดยสารหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้อง (กองทุนไม่ได้ให้เช่าทรัพย์สนิ แก่ผเู้ ช่ารายใดรายหนึง่ และไม่มกี ารกระจุกตัวของผูเ้ ช่า) ทัง้ นี้ บีทเี อสซี
ยังคงเป็นผู้ด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป
ทัง้ นี้ บีทเี อสซีจะได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษเพือ่ เป็นแรงจูงใจในการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก
ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้
(ก) ในกรณีทรี่ ายได้คา่ โดยสารสุทธิสำ� หรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสุทธิประจ�ำปีสำ� หรับปีนนั้ บีทเี อสซีจะได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
รายได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125
(ข) ในกรณีทรี่ ายได้คา่ โดยสารสุทธิสำ� หรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 125 ขึน้ ไปของเป้าหมายรายได้คา่ โดยสารสุทธิ
ประจ�ำปีสำ� หรับปีนนั้ บีทเี อสซีจะได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 15 ของจ�ำนวนรายได้คา่ โดยสาร
สุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125
ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)
อาคารบีทเี อส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2617-7300
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี ถือหุ้นร้อยละ
97.46 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และเป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนร้อยละ 33.33
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ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บีทีเอสซีก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และในปีเดียวกันบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่
เพียงผู้เดียวในการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรก
ทีร่ ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริม่ ประกอบธุรกิจ บีทเี อสซีได้ดำ� เนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง
(Civil Works) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�ำการโอนกรรมสิทธิ์ใน
งานโครงสร้างระบบให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัมปทาน 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 บีทเี อสซียงั ได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขมุ วิท
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กทม. เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2585 และภายใต้สัญญานี้ ยังครอบคลุมถึง
เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ภายหลังครบก�ำหนดอายุสมั ปทาน (ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572)
ไปจนถึง 2 พฤษภาคม 2585 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาการให้บริการเดินรถและ
ซ่อมบ�ำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ กับกรุงเทพ
ธนาคม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 โดยได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถ
สถานีแรกของช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ คือสถานีส�ำโรง (E15) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ความเชีย่ วชาญของบีทเี อสซี และ/หรือบีทเี อสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเี อสซี และ/หรือ
บีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหาร
จัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สมั ปทานทีไ่ ด้รบั จากกรุงเทพมหานคร และเป็นผูร้ บั
จ้างให้บริการเดินรถในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท สายสีลม และสายสีเขียว ท�ำให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี
มีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทีต่ อ่ เนือ่ งจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ
ระบบสายสีเขียว เนือ่ งจากจะท�ำให้เกิดความสะดวกต่อผูโ้ ดยสารมากกว่าการบริหารโดยผูบ้ ริหารรายอืน่ ๆ ซึง่
อาจท�ำให้ผโู้ ดยสารจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นขบวนรถเมือ่ เข้าสูร่ ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเมือ่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บีทีเอสจี บริษัท
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง ซึ่งผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture)
เป็นผูผ้ า่ นการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเจรจาตกลงเงือ่ นไขข้อเสนอและร่างสัญญา
ร่วมลงทุน เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติผู้ชนะการประมูล
2.6 การกู้ยืมเงิน
-ไม่มี-
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ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม : ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

3

พัฒนาการส�ำคัญในปี 2559/60
•

จ�ำนวนผู้โดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน เป็น 238.0 ล้านเที่ยวคน
นับเป็นสถิติรายปีสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการ

•

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน เป็น 27.9 บาทต่อเที่ยว

•

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บีทีเอสซีได้บรรลุข้อตกลงในการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้กับเคที ระยะทางรวม 30.8 กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2560 บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการเดินรถสถานีส�ำโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานีแรก
ของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้

•

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) (BTSG) (โดยมี BTSG
STEC และ RATCH ร่วมถือหุน้ ในแต่ละบริษทั ) ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และสายสีเหลืองกับรฟม.

ปี 2559/60 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง จ�ำนวนผูโ้ ดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักเพิม่ ขึน้ 2.4% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ท�ำสถิตริ ายปี
สูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการ อยู่ที่จ�ำนวน 238.0 ล้านเที่ยวคน จ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันจันทร์
ถึงศุกร์อยูท่ ี่ 735,081 เทีย่ วคน คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ 2.1% จากปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโต
ปานกลางรวมทั้งการงดจัดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงของการไว้อาลัยแด่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของจ�ำนวนผู้โดยสารในระบบ ส�ำหรับอัตราค่า
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
ของกลุม่ บีทเี อส ส�ำหรับการเข้าประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ จากโครงข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบนั ระยะทาง
109.6 กิโลเมตร1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 515.2 กิโลเมตร2 ในปี 2572 กลุ่มบีทีเอสมุ่งหวังที่จะได้เป็นผู้น�ำใน
การมีสว่ นร่วมในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ เนือ่ งจากมีความพร้อมทัง้ ในด้านประสบการณ์ในการบริหารงาน
เดินรถไฟฟ้าและในแง่ของสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ หลังจากที่บีทีเอสซีขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิใน
อนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเดินรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักให้แก่กองทุนแล้ว บีทเี อสซียงั คงเป็นผูบ้ ริหารและเดินรถ
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ในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก และกลุ่มบีทีเอสยังลงทุนเป็นสัดส่วน 33.3% ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในกองทุน
1

109.6 กิโลเมตร รวมระบบรถไฟฟ้า BTS ระยะทาง 38.1 กิโลเมตร (รวมสถานีส�ำโรง 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�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)

ความยาวระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันและคาดการณ์ (กิโลเมตร)

แหล่งที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (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
สีแดงเข้ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย
สีเขียวเข้ม
ล�ำลูกกา-บางปู
สีน�้ำเงิน
บางซื่อ-หัวล�ำโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4
สีแดงอ่อน
ศิริราช-ศาลายา, ตลิ่งชัน-หัวหมาก
Airport Rail Link
ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สีม่วง
บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
สีส้ม
ตลิ่งชัน-มีนบุรี
สีชมพู
แคราย-มีนบุรี
สีเหลือง
ลาดพร้าว-ส�ำโรง
สีเทา
วัชรพล-สะพานพระราม 9
สีเขียวอ่อน
ยศเส-ตลิ่งชัน
สีฟ้า
ดินแดง-สาธร
รวม
แหล่งที่มา: สนข. และรฟม.

ระยะทาง (กม.)
80.5
67.1
55.0
58.5
50.3
42.8
39.6
34.5
30.4
26.0
21.0
9.5
515.2

ประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน 2559/60
บีทีเอสซียังคงรักษาความน่าเชื่อถือของความปลอดภัยและการให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดย
ตัวชีว้ ดั หลักในการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ความน่าเชือ่ ถือของการให้บริการ ความน่าเชือ่ ถือ
ของรถไฟฟ้า และความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ซึ่งความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจากเปอร์เซ็นต์
ค่าความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey On Time: PJOT) โดยมีเป้าหมายใน
การวัดคือ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางได้ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้น
ทีก่ นิ เวลาตัง้ แต่ 5 นาทีขนึ้ ไป ทัง้ นี้ ความน่าเชือ่ ถือของการให้บริการในปี 2559/60 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 99.86 เปอร์เซ็นต์
(ท�ำได้ดีกว่าเป้าที่วางไว้) ตัวชี้วัดต่อมาคือ ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนที่จะเกิดการ
ขัดข้อง โดยเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้คอื ไม่นอ้ ยกว่า 35,000 ตูก้ โิ ลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครัง้ โดยในปี 2559/60 อยูท่ ี่
89,076 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยังคงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดสุดท้าย
คือ ความน่าเชือ่ ถือของตัว๋ โดยสาร วัดได้จากจ�ำนวนเทีย่ วการเดินทางก่อนพบการผิดพลาด รวมถึงการขัดข้อง
ของอุปกรณ์และจากการใช้บัตรโดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจะต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการ
ขัดข้อง 1 ครั้ง โดยความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ส�ำหรับปี 2559/60 อยู่ที่ 37,905 ครั้งต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง
ซึ่งสูงกว่าในปีก่อนและถือว่าท�ำได้ดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
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ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของการให้ บ ริ ก าร : ไม่นอ้ ยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตัง้ แต่
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของ 5 นาทีขึ้นไป
ผู้โดยสาร
ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการ
ขัดข้อง
ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร
ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง

2559/60 2558/59
99.86% 99.84%
89,076

71,949

37,905

22,168

ภาพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสขยายเส้นทางได้อีกมาก
นับตั้งแต่มีการเปิดตัวรถไฟฟ้าบีทีเอส (ระบบรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงเทพมหานคร) เมื่อเดือนธันวาคม 2542
การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี 2556 สถิติการเดินทางด้วยระบบ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 1.02 ล้านเที่ยวต่อวัน หรือ 6.4% ต่อจ�ำนวนเที่ยวการ
เดินทางจากระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดที่ประมาณ 15.82 ล้านเที่ยวต่อวัน3
จากข้อมูลของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน
หลักในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั้น แบ่งเป็นระบบขนส่งทางรางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า
MRT และรถไฟฟ้า ARL) ระบบขนส่งทางถนน (รถโดยสารประจ�ำทาง) ระบบขนส่งทางน�้ำ (เรือโดยสาร) และ
อื่นๆ (รถตู้โดยสารและรถไฟ) โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหลักในกรุงเทพมหานคร (ซึ่งวัดจาก
จ�ำนวนเที่ยวของการเดินทางต่อวันของแต่ละประเภทการเดินทาง) ในปี 2556 มีสัดส่วนแบ่งเป็น การเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง 88.1% ระบบรถไฟฟ้า 6.4% เรือโดยสาร 0.7% และอื่นๆ 4.7% จากข้อมูลการ
ศึกษาของสนข. คาดการณ์ว่าการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้าจะท�ำให้อุปสงค์การเดินทางในระบบรถไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาทดแทนสัดส่วนการเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจ�ำทางในปีต่อๆ ไป
ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (คาดการณ์ปี 2560-2580)

แหล่งที่มา: โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจ�ำลองเพือ่ บูรณาการพัฒนาการขนส่ง
และจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDML II)
3

แหล่งที่มา: สนข.
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อย่างไรก็ดี ในปี 2559 มีการเปิดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ จ�ำนวน 24.8 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะทางทั้งสิ้น 23.0 กิโลเมตร 16 สถานี (คลองบางไผ่ - เตาปูน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2559 และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ สถานีแรก ได้แก่ สถานีส�ำโรง ระยะทาง
1.8 กิโลเมตร เปิดให้บริการเมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2560 ท�ำให้ปจั จุบนั โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าอันประกอบไปด้วย
ระบบรถไฟฟ้ายกระดับ รถไฟฟ้าใต้ดิน และระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครอบคลุม
ระยะทางทั้งสิ้นจ�ำนวน 109.6 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจาก 84.8 กิโลเมตรในปีก่อน ส�ำหรับอัตราการครอบคลุม
พื้นที่ของเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ในปี 2559 (วัดจากความยาวของระบบรถไฟฟ้าต่อจ�ำนวนประชากร)
เพิม่ ขึน้ เป็น 10.2 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับประเทศเพือ่ นบ้าน โครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังไม่สมบูรณ์ (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วน เปรียบเทียบพัฒนาการ
ระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง)
การเร่งรัดโครงการขยายเครือข่ายระบบรถไฟฟ้าโดยภาครัฐ
แผนเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าได้ถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติที่
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง 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 ครอบคลุม 515.2 กิโลเมตร และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2572 ในปัจจุบนั ส่วนต่อขยายและรถไฟฟ้า
สายใหม่ระยะทาง 104.9 กิโลเมตร ก�ำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร และสายสีเขียวใต้ส่วนที่เหลือ
(ส�ำโรง-สมุทรปราการ) ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร (โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ระยะทางรวม 12.6
กิโลเมตร เปิดให้บริการไปแล้ว 1 สถานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 คือ สถานีส�ำโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร)
โดยทั้งสองโครงการนี้เป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักของบีทีเอส
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บีทีเอสซีและบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด (เคที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ) ระยะทางรวม
30.8 กิโลเมตร ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทั้งสอง
สายนี้ไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 ตามข้อมูลของรฟม. งานก่อสร้างโยธาของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสาย
สีเขียวเหนือด�ำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 33.7% และส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้ลงนามในการจัดซื้อรถไฟฟ้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 46 ขบวน
ขบวนละ 4 ตู้ รวมทัง้ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง คิดเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 270 ล้านยูโร (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ซึง่ นับเป็นการซือ้ รถไฟฟ้าครัง้ ทีม่ มี ลู ค่าสูงสุดในประเทศไทย เพือ่ รองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในส่วน
รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักและส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือและใต้ โดยบีทีเอสซีคาดว่าจะมีการน�ำส่ง
รถล็อตแรกภายในเดือนมีนาคม 2561 และรถล็อตสุดท้ายภายในเดือนมีนาคม 2563
รัฐบาลแสดงเจตนารมณ์และให้ความส�ำคัญต่อการเร่งรัดพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และส่งเสริมให้มี
กระบวนการอนุมัติสัมปทานภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน (PPP) โดยเมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2559 กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR JV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
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โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (BTSG) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (STEC)
และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 75, 15 และ
10 ตามล�ำดับ ได้ยื่นซองประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย ถึง มีนบุรี; 34.5 กิโลเมตร, 30
สถานี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว ถึง ส�ำโรง; 30.4 กิโลเมตร, 23 สถานี) ต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
รฟม. ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า BSR JV เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และสายสีเหลือง พร้อมทั้งได้เริ่มเจรจาข้อสัญญาต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรี
(ครม.) เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสาย และในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จ�ำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTSG (โดยมี BTSG
STEC และ RATCH ร่วมถือหุน้ ในแต่ละบริษทั ) ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สายสีเหลืองกับรฟม. โดยต่อจากนีจ้ ะเป็นขัน้ ตอนของการส่งมอบพืน้ ทีเ่ พือ่ เริม่ ต้นการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ทั้งสองสาย ทั้งนี้ คาดว่ารถไฟฟ้าทั้งสองสายจะเปิดให้บริการได้ในปี 2563
นอกจากนี้ จากการที่ BSR JV ได้ยนื่ ข้อเสนอเพิม่ เติมส�ำหรับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
โดยข้อเสนอเพิม่ เติมส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้แก่ การเสนอให้มสี ถานีเพิม่ เติมอีก 2 สถานี ระยะทาง
2.8 กิโลเมตร จากสถานีศรีรัช (PK10) ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังบริเวณเมืองทองธานีและศูนย์จัดแสดงอิมแพ็ค
ชาเลนเจอร์ อารีนา ข้อเสนอเพิม่ เติมส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ได้แก่ การเสนอให้มสี ถานีเพิม่ เติม
อีก 2 สถานี ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร จากสถานีรัชดา (YL01) ไปที่สถานีใหม่ ซึ่งจะเชื่อมด้วยทางเดินลอยฟ้า
ไปถึงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือที่สถานีพหลโยธิน 24 (N10) การมีส่วนต่อขยายในสอง
เส้นทางนี้จะช่วยให้โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มจ�ำนวนผู้โดยสาร
ในระบบอีกด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเพิ่มเติม
เช่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS – ขยายจาก 36.3 กิโลเมตร (34 สถานี) เป็น 132 กิโลเมตร (112 สถานี)

* สถานีส�ำโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เป็นสถานีแรกของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้
(แบริ่ง - สมุทรปราการ) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเต็ม
ทั้งสายในปี 2561
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โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มบีทีเอส
กลุม่ บีทเี อสตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะลงนามในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าเพิม่ เติม จ�ำนวน 82.9 กิโลเมตร ซึง่ เป็นโครงการ
รถไฟฟ้าสายใหม่ ส่วนต่อขยาย และรูปแบบอื่นๆ
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (บางหว้า - ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่
กลุม่ บีทเี อสมีโอกาสสูงทีจ่ ะได้เข้าไปบริหารจัดการเดินรถ เนือ่ งจากเส้นทางนีเ้ ป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับโครง
ข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งหน่วยงานก�ำกับดูแล หนึ่งผู้บริหาร
เดินรถ” ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน กลุ่มบีทีเอสจะเจรจากับกทม. ภายใต้
เนื้อหาสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง (O&M) ทั้งนี้ รัฐบาลจะรับผิดชอบในการลงทุนส่วนของงาน
โยธา และงานระบบและเครือ่ งกล (E&M) อย่างไรก็ดี กลุม่ บีทเี อสอาจจะพิจารณาในการช่วยจัดหาเงินทุน โดย
อาจจะรับติดตั้งงานระบบและเครื่องกล (E&M) ให้ กทม.
โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (กรุงธนบุรี - คลองสาน) ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส
สายสีเขียวตะวันตกที่สถานีกรุงธนบุรี (S07) และเชื่อมกับอาคารอเนกประสงค์ไอคอนสยาม ส�ำหรับรูปแบบ
การเดินรถไฟฟ้า คาดว่าจะใช้ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารอัตโนมัติ (APM) ทัง้ นี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจะด�ำเนินงาน
โดยเคที และเคทีจะส่งต่องานดังกล่าวไปยังบีทีเอสซี คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีทองได้ในปี 2560
โครงการรถไฟฟ้าขนาดเบา
โครงการรถไฟฟ้าขนาดเบา หรือ LRT (บางนา-สุวรรณภูม)ิ ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร มีจดุ เชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้า
บีทีเอสส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทที่สถานีบางนา (E13) โดยคาดว่าจะเริ่มเจรจาข้อสัญญาได้ภายในปี 2560
โครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของกทม. ทั้งนี้ คาดว่าทาง กทม.จะเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างงาน
โยธาและงานระบบและเครื่องกล (E&M) โดยกลุ่มบีทีเอสยังเสนอต่อ กทม. ให้ใช้พื้นที่บริเวณธนาซิตี้ของกลุ่ม
บีทีเอส ในการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและโรงเก็บรถไฟฟ้า (depot) ส�ำหรับ LRT โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี
เราเชื่อมั่นว่ากลุ่มบีทีเอสมีศักยภาพระดับแนวหน้าที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (ระยะที่ 1)
โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทาแบ่งเป็น 2 ระยะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและจ�ำเป็นต้องได้
รับความเห็นชอบในการด�ำเนินงาน โดยระยะที่ 1 เส้นทาง วัชรพล - ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร เชือ่ มต่อ
กับโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก (สายสุขุมวิท) ที่สถานีทองหล่อ (E6) โครงการรถไฟฟ้าสีชมพู ที่สถานี
วัดพระศรีมหาธาตุ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่สถานีฉลองรัช ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ดูแลของ กทม. โดยโครงการภายใต้การดูแลของ กทม. ที่ผ่านมา กทม. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนส่วน
ของงานโยธา และงานระบบและเครือ่ งกล (E&M) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่
จึงคาดว่าจะมีการจัดประมูลในรูปแบบสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง (O&M) โดยเราเชื่อมั่น
ว่ากลุม่ บีทเี อสมีศกั ยภาพระดับแนวหน้าทีจ่ ะเป็นผูช้ นะการประมูล โดยหลังจากได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จะยิ่งเป็นการยกระดับการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเทามากยิ่งขึ้น
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออกและตะวันตก)
การประมูลก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ แบ่งออกเป็นฝัง่ ตะวันออกและตะวันตก โดยเส้นทาง
ดังกล่าวมีทงั้ สถานียกระดับและสถานีใต้ดนิ ปัจจุบนั โครงการรถไฟฟ้าสีสม้ ตะวันออกได้มกี ารลงนามในสัญญา
กับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทั้ง 6 สัญญา โดยผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาดังกล่าวได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST
(บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกได้เริ่มก่อสร้างเบื้องต้นไปแล้ว
ในเดือนมิถนุ ายน 2560 (ขัน้ ตอนแรก) และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ในขณะเดียวกัน คาดว่าจะมีการ
เปิดประมูลก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกในเดือนสิงหาคม 2560 โดยกลุ่มบีทีเอสมี
ความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมประมูลในสัญญาสัมปทาน ในส่วนของงานระบบและเครือ่ งกล (E&M) และการให้บริการ
เดินรถและซ่อมบ�ำรุง (O&M) ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ทัง้ สาย ระยะทางรวม 39.6 กิโลเมตร ซึง่ คาดว่า
จะมีการเปิดประมูลภายในปีนี้
เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง
ในปี 2559 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร) มีจำ� นวนประชากรรวมกันกว่า 10.8 ล้านคน ในขณะทีป่ ระชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
มีจ�ำนวน 13.6 ล้านคน ประชากรในฮ่องกง มีจ�ำนวน 7.4 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์ มีจ�ำนวน
5.6 ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ คือ 10.2 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นที่ 7.9 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน เนือ่ งจากมีการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ระยะทาง 23.0 กิโลเมตร) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ สถานีแรก (สถานีส�ำโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร) เปิดให้บริการเมื่อวันที่
3 เมษายน 2560
ในแง่ของอัตราการครอบคลุมพืน้ ทีข่ องรถไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ย เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 42.0
กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน ฮ่องกงอยูท่ ี่ 35.0 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และสิงคโปร์อยูท่ ี่ 35.6 กิโลเมตร
ต่อประชากรล้านคน นอกจากนี้ ในปี 2556 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจ�ำนวนเที่ยวโดยสารของระบบ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีเพียง 6% ในขณะที่กรุงโตเกียวมีสัดส่วน 36% ฮ่องกง 46% และสิงคโปร์ 40% จาก
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีก่ ล่าวมาข้างต้น นับเป็นข้อมูลปัจจัยหลักทีแ่ สดงให้เห็นว่ากรุงเทพฯ ยังคงต้องการการ
พัฒนาที่เร่งด่วนส�ำหรับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของประชากร
ประกอบกับสภาพการจราจรที่แออัดในปัจจุบัน
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พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค ในปี 2559

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โตเกียว
ฮ่องกง
สิงคโปร์

ประชากร (ล้าน
คน)
10.8
13.6
7.4
5.6

ความยาวระบบรถไฟฟ้า
(กิโลเมตร)
109.6
573.8
258.4
199.6

อัตราการ
ครอบคลุม
พื้นที่*
10.2
42.0
35.0
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�ำนวนประชากร (ล้านคน)
ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ระบบรถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดับแห่งแรกในประเทศไทยและก่อสร้างขึ้นเหนือถนนสายหลักใจกลาง
กรุงเทพฯ ซึ่งบริหารโดยบีทีเอสซีและเปิดท�ำการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
บีทีเอสซีมีจ�ำนวนรถโดยสารขนาด 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 (หมอชิตแบริ่ง) และสายสีลมหรือสายสีเขียวอ่อน ประกอบด้วย 13 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางเมืองจากทิศใต้ถึงทิศ
ตะวันตก (สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า) ทั้งสองเส้นทางเชื่อมต่อกันที่สถานีสยาม นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2560 สถานีส�ำโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานีแรกของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสาย
สีเขียวใต้ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จึงท�ำให้ ณ ปัจจุบันรถไฟฟ้า BTS ได้เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 35
สถานี ระยะทางรวม 38.1 กิโลเมตร ส�ำหรับยอดผู้โดยสารรวมในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ปี 2559/60
อยู่ที่ 238.0 ล้านเที่ยวคน และมีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ย 9.1% ต่อปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ
ระบบรถไฟฟ้า MRT
รถไฟฟ้า MRT บริหารโดยบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคลเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในประเทศไทย (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้ำเงิน) เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ระยะทางรวม 20.0 กิโลเมตร 18 สถานี (หัวล�ำโพงบางซือ่ ) และต่อมาเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ได้มกี ารเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง (ระบบรถไฟฟ้า
ยกระดับ) ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร 16 สถานี (บางใหญ่-เตาปูน) รวมระยะทางทั้งสองสาย 43.0 กิโลเมตร
ทั้งนี้ รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้ำเงินมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS จ�ำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีศาลาแดง
สถานีอโศก และสถานีหมอชิต ส�ำหรับปี 2559 ทีผ่ า่ นมา รถไฟฟ้า MRT ในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดนิ สายสีนำ�้ เงิน
มียอดผู้โดยสารทั้งหมด 99.9 ล้านเที่ยวคน4
4

แหล่งที่มา: BEM (ข้อมูลเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม)

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระบบขนส่งทางรถไฟเชือ่ มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SARL) เชือ่ มต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ บั สถานีพญาไท
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับ ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร 8 สถานี ด�ำเนินงานโดยการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
BTS ที่สถานีพญาไท
ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง
ระบบรถไฟฟ้ า ชานเมื อ งเป็ น หนึ่ ง ในโครงการรถไฟฟ้ า สายสี แ ดงอ่ อ นซึ่ ง ด� ำ เนิ น งานโดยการรถไฟแห่ ง
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
หลายประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้บริการระบบขนส่งมวลชนแบบบูรณาการทั้งในเขต
เมืองและพื้นที่รอบนอก โดยBRT จะมีความเร็วสูงกว่ารถโดยสารประจ�ำทางทั่วไปเพราะจะวิ่งบนช่องทาง
พิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก BRT มีระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ช่องนนทรี-ตลาดพลู) โดยมี
สถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีช่องนนทรี
การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนนั้นมุ่งเน้นประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก การเติบโตของจ�ำนวนผู้
โดยสารไม่วา่ จะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้าชานเมือง หรือรถโดยสาร
ด่วนพิเศษ BRT จะส่งผลดีต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบ เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนสายหนึ่งจะ
ส่งต่อผู้โดยสารไปยังระบบอื่นๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเส้นทางรถไฟฟ้า BTS วิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพมหานคร
ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของส่วนต่อขยายต่างๆ และยังเป็นเส้นทางที่เข้าถึงสถานที่ส�ำคัญทั้งเชิงที่อยู่อาศัยและ
เชิงพาณิชย์ จึงท�ำให้รถไฟฟ้า BTS ยังคงเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการเดินทางของผู้โดยสารเสมอมา
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จ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า BTS สีเขียวสายหลัก และรถไฟฟ้า MRT สายสีน�้ำเงิน
(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)
อัตราการ
เติบโต
รถไฟฟ้า
MRT 5
อัตราการ
เติบโต

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

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%

-

-

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

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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ปัจจัยความเสี่ยง

4

ความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่างๆ มีดังนี้
1. ความเสีย่ งจากการทีก่ องทุนลงทุนในรายได้สทุ ธิทเี่ กิดและจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน
กองทุนลงทุนในรายได้สทุ ธิทเี่ กิดและจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงเงินอื่นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับรายได้สิทธิดังกล่าว นับจากวันที่การซื้อขาย
รายได้สุทธิเสร็จสมบูรณ์ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2572
ดังนัน้ มูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ องทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสทิ ธิในรายได้สทุ ธิดงั กล่าว
ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ�ำนวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน
ด้วยการลดทุน และเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิหรือทีเ่ กีย่ วกับรายได้
สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
2. ความเสีย่ งในการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการทีต่ น้ ทุนค่าโดยสาร
รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่เพิ่มขึ้น
จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รายได้สทุ ธิทกี่ องทุนคาดว่าจะได้รบั และความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
อาจได้รับผลกระทบหากต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น
ทัง้ นี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทเี อสซีอาจเพิม่ ขึน้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม ซึง่ รวมถึง
กรณีดังต่อไปนี้
• การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าซึ่งก�ำหนดโดยรัฐบาล ซึ่งค่าไฟฟ้าอาจมีความผันผวนด้วยสาเหตุหลายปัจจัย
รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม
• การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน หรือ
• การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอื่นของรัฐบาลที่มีผลต่อการด�ำเนินกิจการ
ขนส่ง หรืออุปสงค์ด้านการขนส่ง
อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะปรับอัตราค่าโดยสารสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากค่าโดยสารใน
อนาคตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
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นอกจากนี้ กองทุนอาจมีรายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้เกิดขึ้นตามปกติเนื่องมาจากการ
ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง และอาจเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ลว่ งหน้า ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ และระยะเวลาทีต่ อ้ งช�ำระค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของกองทุน ดังนั้น หากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักไม่สามารถ
สร้างรายได้ค่าโดยสารเพียงพอต่อต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแล้ว รายได้สทุ ธิ และความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปัน
ส่วนทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญ
3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ำกัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
บีทเี อสซีมขี อ้ จ�ำกัดในการเพิม่ อัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของภาวะตลาด แนวโน้ม
ของตลาด หรือเหตุการณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนการด�ำเนินงาน และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดย
การเพิ่ ม อั ต ราค่ า โดยสารถู ก จ� ำ กั ด โดยสั ญ ญาสั ม ปทานและพลวั ต รของการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรม
การขนส่งมวลชน และความพึงพอใจของผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดและ
เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึง่ ตามสัญญาสัมปทาน บีทเี อสซีสามารถปรับขึน้ ค่าโดยสารทีเ่ รียก
เก็บได้ (Effective Fare) ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกระยะเวลา 18 เดือน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสาร
สูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare)
ในกรณีทดี่ ชั นีราคาผูบ้ ริโภคชุดประจ�ำเดือนทัว่ ไปส�ำหรับเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok consumer price
index) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนใดมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 5 ของดัชนีอ้างอิงของ
เดือนที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน บีทีเอสซีสามารถขอให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียก
เก็บได้ (Authorised Fare) ในอัตราร้อยละ 7 จากอัตราเดิม นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษบางกรณี บีทีเอสซี
อาจขอปรับขึน้ หรือ กทม.อาจขอปรับลดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดทีอ่ าจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare)
เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ การ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ งินตราต่างประเทศและในประเทศ ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้า
ของบีทีเอสซี หรือความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น
ทัง้ นี้ ถึงแม้วา่ สัญญาสัมปทานจะอนุญาตให้บที เี อสซีสามารถขึน้ อัตราค่าโดยสารทีเ่ รียกเก็บได้ และบีทเี อสซี
มีความตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถขึ้นหรือเลือกที่จะไม่ขึ้นอัตรา
ค่าโดยสารด้วยเหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การขนส่งมวลชนและความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร หรือเหตุอนื่ ๆ นอกจากนี้ เหตุผลอืน่ ๆ อาจรวมถึงแนวโน้ม
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าโดยสารอาจท�ำให้จ�ำนวนผู้โดยสารลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่อรายได้สุทธิ ดังนั้น บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือประเมินผลที่อาจจะตามมาจาก
การขึ้นค่าโดยสารในอนาคตได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายใน
เดือนมิถุนายน 2556 แต่บีทีเอสซีได้มีการปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�ำหรับ
บุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�ำหรับนักเรียน - นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว
และประเภท 1 วันเป็นราคา 140 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ยังได้ประกาศสิ้นสุด
โปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บในราคาปกติ 15-42 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม
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4. บริษทั จัดการและกลุม่ บีทเี อสอาจไม่สามารถด�ำเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่งมวลชน
ให้ประสบความส�ำเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วย
ความสามารถของบริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสในการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้
ประสบความส�ำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาส
การลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงิน
ทีด่ ี ดังนัน้ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้วา่ การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนในความเป็น
จริงจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือสามารถท�ำได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
กลยุทธ์การเจริญเติบโตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชนมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
ประมูลเพื่อบริหารงานในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของ
โครงการขนส่งมวลชนระบบใหม่ หรือการด�ำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่
การทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ดงั กล่าวนี้ นอกเหนือจากสิง่ อืน่ แล้วยังขึน้ อยูก่ บั
การตัดสินใจและการด�ำเนินการของรัฐบาลเกีย่ วกับแผนการขยายตัวดังกล่าว ความสามารถของกลุม่ บีทเี อส
ในการสรรหาและประเมินผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ การลงทุนที่เป็นไปได้ การสนับสนุนทางการเงิน การ
ด�ำเนินการให้มีข้อสรุปการลงทุน การได้รับความเห็นชอบและสิทธิในสัมปทานที่จ�ำเป็น และการควบคุม
ทางการเงินและการด�ำเนินการอย่างเพียงพอ กลยุทธ์การเจริญเติบโตดังกล่าวนีต้ อ้ งการการสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหารและต้องใช้ทรัพยากรอืน่ ๆ ของกลุม่ บีทเี อสเป็นอย่างมาก รวมถึงปัจจัยอืน่ บางอย่างทีอ่ ยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของกลุ่มบีทีเอส อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ว่ารัฐบาล
จะด�ำเนินการตามแผนการขยายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ
หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะด�ำเนินการดังกล่าว ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่ากลุ่มบีทีเอสจะเป็นผู้ได้รับสัมปทาน
ดังกล่าว ดังนั้น การเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบหากกลุม่ บีทเี อสไม่สามารถลงทุนหรือเข้าร่วมด�ำเนินงานดังกล่าวนีไ้ ด้ หรือการลงทุนหรือเข้าร่วม
ด�ำเนินงานดังกล่าวไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่คาด
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5

ข้อพิพาททางกฎหมาย

กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
อนึ่ง บีทีเอสซี มีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่ง
เป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบีทีเอสซี ดังนี้
1. บีทีเอสซีถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนพิการ ฟ้องขอให้มีการจัดท�ำ
ลิฟต์และอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกแก่คนพิการทีส่ ถานีรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ศาล
ปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าขณะท�ำสัญญาสัมปทานยังไม่มกี ฎกระทรวงก�ำหนดให้มกี ารจัด
สร้างลิฟต์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ต่อมาผูฟ้ อ้ งคดีได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� สัง่ ต่อศาลปกครองสูงสุด
และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษากลับค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง
โดยพิพากษาให้กรุงเทพมหานครจัดท�ำลิฟต์และอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่สถานีรถไฟ
ฟ้าบีทเี อสทัง้ 23 สถานี และจัดท�ำสิง่ อ�ำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าแก่คนพิการ โดยจัดให้มที วี่ า่ งส�ำหรับ
เก้าอี้เข็นคนพิการ ราวจับส�ำหรับคนพิการบริเวณทางขึ้นลง และติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและ
นอกตัวรถคันทีจ่ ดั ไว้ให้สำ� หรับคนพิการ ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบั แต่วนั ทีม่ คี ำ� พิพากษา
โดยให้บีทีเอสซีให้ความร่วมมือสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
โดยตรงแก่คนพิการ รวมทัง้ สัญลักษณ์ทแี่ สดงให้เห็นว่ามีอปุ กรณ์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดท�ำลิฟต์และอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
ทีส่ ถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสทัง้ 23 สถานี โดยได้ดำ� เนินการจัดท�ำลิฟต์แล้วเสร็จบางส่วนจ�ำนวน 8 สถานี ได้แก่
สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ สถานีพร้อมพงษ์ สถานีทองหล่อ สถานีออ่ นนุช สถานีราชด�ำริ
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2560
2. กรุงเทพมหานครยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เป็นเงินประมาณ 306.5 ล้านบาท
ซึง่ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มคี ำ� สัง่ อนุญาตให้กรุงเทพมหานครได้รบั ช�ำระหนีค้ า่ ตอบแทนการใช้ทดี่ นิ ราช
พัสดุ ประมาณ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกัน ประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค�ำร้องใน
มูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณ 72.4 ล้านบาท หนี้ค่าเช่าอาคาร ประมาณ 201.4 ล้านบาท
โดยกรุงเทพมหานครได้โต้แย้งค�ำสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งยกร้อง ต่อมา
กรุงเทพมหานครได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาแผนกคดีลม้ ละลาย โดยเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกา
มีค�ำพิพากษาแก้ให้กรุงเทพมหานครได้รับช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
63.01 ล้านบาท ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 8.3 ล้านบาท ดอกเบี้ยส�ำหรับค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน
ราชพัสดุ 3.56 ล้านบาท ค่าเช่าอาคาร 30.44 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมหนังสือค�ำ้ ประกัน 12.3 ล้านบาท
รวมเป็นเงินประมาณ 117.61 ล้านบาท
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3. บีทเี อสซีถกู กรุงเทพมหานครเรียกร้องเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้ชำ� ระเงินค่าตอบแทน
การใช้ทดี่ นิ ราชพัสดุ เป็นเงินประมาณ 132 ล้านบาท (ต้นเงิน 64.7 ล้านบาท เบีบ้ ปรับเงินเพิม่ 67.3 ล้านบาท)
และค่าธรรมเนียมหนังสิอค�้ำประกันส้ญญาก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยบีทีเอสซี
ได้โต้แย้งว่า ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีมีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าธรรมเรียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน
สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำสั่งจ�ำหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความชั่วคราว เพื่อรอฟังผล
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาในคดีฟื้นฟูกิจการที่กรุงเทพมหานครได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย
ตามข้อ 3. เนื่องจากเป็นมูลหนี้รายเดียวกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกามีค�ำพิพากษาแก้ให้
กรุงเทพมหานครได้รบั ช�ำระหนีใ้ นการฟืน้ ฟูกจิ การ ตามข้อ 2. รวมเป็นเงินประมาณ 117.61 ล้านบาท โดย
สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมเพื่อก�ำหนดกระบวนพิจารณาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
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6

ข้อมูลส�ำคัญอื่น

โปรดดูหัวข้อ 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

ส่วนที่

2

7

ข้อมูลหน่วยลงทุน

8

โครงสร้างการจัดการ

การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

9

การกำ�กับดูแลกิจการ

10

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

11

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

12

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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7

ข้อมูลหน่วยลงทุน

7.1 หน่วยลงทุน
7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน
จ�ำนวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน

61,416,468,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
หกล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก

62,510,400,000 บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบ
ล้านสี่แสนบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 1

445,676,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นหกพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 2

277,824,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปด
แสนสองหมื่นสี่พันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน 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�ำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน

5,788,000,000 หน่วย (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
แปดล้านหน่วย)

ประเภทของหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

10.8000 บาทต่อหน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31  มีนาคม 2560 11.5801 บาทต่อหน่วย
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7.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ส�ำหรับปี 2559/60

ราคาปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต�่ำสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

กระดาน Local
11.30 บาท
12.90 บาท
10.70 บาท
65,404.40 ล้านบาท
14,140.70 ล้านบาท
58.19 ล้านบาท

กระดาน Foreign
11.10 บาท
12.50 บาท
10.30 บาท
65,404.40 ล้านบาท
390.36 ล้านบาท
1.61 ล้านบาท

11.5382 บาท
11.5801 บาท

7.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน
นปิดสมุด วันเฉลี่ยจ่าย
ครั้งที่ วัทะเบี
ยน
เงินคืน
1.
2.
3.

29 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57
8 มิ.ย. 58 19 มิ.ย. 58
30 พ.ค. 59 13 มิ.ย. 59

จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่ลดลง
หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)
10.800 62,510.400
0.077
445.676
10.723 62,064.724
10.723 62,064.724
0.048
277.824
10.675 61,786.900
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�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
- ครั้งที่ 2 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมกับจ�ำนวนที่เหลือจากการลดทุนงวด
ก่อน
- ครั้งที่ 3 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 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�ำดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานประกันสังคม
Littledown Nominees Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited, Fund Services Department
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
Chase Nominees Limited
ธนาคาร เกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
AIA TH-EQ3-P

6
7
8
9
10

1,929,000,000
397,813,100
200,230,000
200,000,000
175,725,800

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่าย
33.33
6.87
3.46
3.46
3.04

166,280,500
160,837,000
144,127,324
125,098,600
105,400,000

2.87
2.78
2.49
2.16
1.82

จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ

7.2.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ด้วย)
ล�ำดับ
1

รายชื่อ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ
1,929,000,000

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่าย
33.33

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการด�ำเนินงานของบริษัทจัดการ
- ไม่มี 7.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน
7.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครัง้ ในกรณีทกี่ องทุนมีกำ� ไร
สะสมเพียงพอ
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(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เมือ่ รวมแล้วในแต่ละรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีทมี่ กี ารจ่ายเงินปันผล
หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย
หลักทรัพย์
“ก�ำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้ว” หมายถึงก�ำไรสุทธิของกองทุน ทีท่ ำ� การปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
(ก) การหักก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ก�ำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(ค) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองทีก่ นั ไว้เพือ่ การจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทุน
ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�ำหนดไว้ใน หัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือชี้ชวน
หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีทกี่ องทุนมีคา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จา่ ยทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
(Unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ำรองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น
ได้ในจ�ำนวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�ำนวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีที่กองทุนมีก�ำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�ำไร
สะสมได้
(3) ในกรณีทกี่ องทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทั จัดการจะไม่จา่ ยเงินปันผลไม่วา่ จะเป็นการจ่าย
จากก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�ำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น
ในกรณีทมี่ กี ารแก้ไขหรือก�ำหนดเพิม่ เติมซึง่ กฎหมายหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไป
จ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป
นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�ำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�ำหนด
(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยูภ่ ายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มกี ำ� ไร
สะสมเหลืออยู่แล้ว
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(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของกองทุน
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษัทจัดการจะต้องด�ำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนมีการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้
มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�ำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลด
จ�ำนวนหน่วยลงทุน และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�ำไรสะสมของกองทุน
7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2560
ครั้งที่

ผลการด�ำเนินงานงวด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56
1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56
1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57
1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57
1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58
1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58
1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59
1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59
1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
รวม

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
0.117
0.158
0.150
0.154
0.151
0.156
0.161
0.138
0.168
0.179
0.178
0.167
0.189
0.188
0.188
0.207
2.649

วันปิดสมุดทะเบียน

วันจ่ายเงินปันผล

3 ก.ย. 56
29 พ.ย. 56
28 ก.พ. 57
9 มิ.ย. 57
29 ส.ค. 57
28 พ.ย. 57
27 ก.พ. 58
8 มิ.ย. 58
24 ส.ค. 58
23 พ.ย. 58
25 ก.พ. 59
30 พ.ค. 59
22 ส.ค. 59
21 พ.ย. 59
24 ก.พ. 60
6 มิ.ย. 60

17 ก.ย. 56
13 ธ.ค. 56
14 มี.ค. 57
20 มิ.ย. 57
12 ก.ย. 57
12 ธ.ค. 57
13 มี.ค. 58
19 มิ.ย. 58
4 ก.ย. 58
4 ธ.ค. 58
10 มี.ค. 59
13 มิ.ย. 59
5 ก.ย. 59
6 ธ.ค. 59
10 มี.ค. 60
20 มิ.ย. 60
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ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน
นปิดสมุด วันเฉลี่ย
ครั้งที่ วัทะเบี
ยน จ่ายเงินคืน
1.
2.
3.

29 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57
8 มิ.ย. 58 19 มิ.ย. 58
30 พ.ค. 59 13 มิ.ย. 59

จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนเงินทุนจด
จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ทะเบียนที่ลดลง
หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
(ล้านบาท)
10.800 62,510.400
0.077
445.676
10.723 62,064.724
10.723 62,064.724
0.048
277.824
10.675 61,786.900
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�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556
ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557
- ครั้งที่ 2 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมกับจ�ำนวนที่เหลือจากการลดทุนงวด
ก่อน
- ครั้งที่ 3 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2559
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8

โครงสร้างการจัดการ

8.1 บริษัทจัดการ
8.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์
ชื่อ
ที่อยู่
		
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0105535049700
0-2674-6488
0-2679-5996
www.bblam.co.th
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8.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน
โครงสร้างองค์กร
(ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
3. Asia Financial Holdings Ltd.
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ร้อยละ
75.0
10.0
10.0
5.0

รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
1. นายสตีเฟน  แทน
2. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์
3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์
5. นางสาวปิยะมาศ ค�ำไทรแก้ว
6. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
7. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
2. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์      
4. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา   
5. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
(ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
รายชื่อ
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
4. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ
5. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
6. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
7. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
8. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์
9. ดร. อดิศร โรจนพันธุ์

ต�ำแหน่ง
Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer, Chief Investment Officer
Managing Director,
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Managing Director,
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Deputy Managing Director,
Head of Compliance & Legal
Deputy Managing Director,
Head of Product Management
Deputy Managing Director,
Head of Organization Management
Assistant Managing Director, Head of Risk
Management
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน		
ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ำรงเวศ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน Senior Vice President,
California State University,
Real Estate & Infrastructure
Los Angeles
Investment
- ปริญญาตรี การบัญชี
บลจ.บัวหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546-2555 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
- CFA Level 3
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง
2. นางนพวรรณ แสวงกิจ
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 2557-ปัจจุบัน Vice President,
University of the
Real Estate &
Philippines
Infrastructure Investment
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554-2557 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
- CISA Level 2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ. ธนชาต
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

8.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือ จะต้องบริหารและจัดการ
กองทุน รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ มติผถู้ อื หน่วยลงทุน หนังสือ
ชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”)
(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และหนังสือชีช้ วนฉบับร่างทีย่ นื่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต.
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(ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส�ำคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัท
จัดการต้องด�ำเนินการให้กองทุนมีลกั ษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก�ำหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�ำเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการเป็นไปตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรัพย์
(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ (ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของหนังสือชีช้ วน) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชีช้ วนทีย่ นื่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ต่อ
ผูล้ งทุน ด้วยวิธกี ารทีผ่ ลู้ งทุนสามารถเข้าถึงได้กอ่ นวันเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่าง
หนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส�ำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันท�ำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน
และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงาน
กองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))
(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาทีพ่ อสมควรแก่การทีผ่ ลู้ งทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนก่อนการตัดสินใจ
ลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม (1)
ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
(ฉ) ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
และไม่มลี กั ษณะทีท่ ำ� ให้ผลู้ งทุนส�ำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ก�ำหนด
(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการจัด
จ�ำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จ�ำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สทิ ธิในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ องทุนจะลงทุน
ในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
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(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน บริษทั จัดการต้องด�ำเนินการและควบคุมดูแล
ให้การจัดการเป็นไปตามสาระส�ำคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มีข้อก�ำหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าท�ำหรือจะเข้าท�ำเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่น�ำทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัท
จัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดย
การให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด�ำเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�ำเนินการให้การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) ด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน
(ฐ) ด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ควบคุมดูแลและให้มนั่ ใจได้วา่ การถือหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้
(ฑ) เพิม่ หรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุน
และตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อนื่ ๆ
ทีป่ ระกาศใช้บงั คับโดย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“กลต.”) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ กลต. หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”)
(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�ำหนดไว้
(ด) ด�ำเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
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(ต) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส�ำหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการของกองทุน ให้มคี วามรูค้ วาม
สามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการตรวจสอบและ
สอบทาน (การท�ำ due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอด
จนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
(3) การก�ำกับดูแลบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ถ) บริษทั จัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ใด
เว้นแต่บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผอู้ นื่ บริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(ท) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคต (อันรวมถึงรายได้สทุ ธิ) หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษทั จัดการต้องติดตามและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับอย่างสม�่ำเสมอ หากพบ
ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท�ำให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด�ำเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศ หรือมีความจ�ำเป็นจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ทีเ่ กิดขึน้
แล้วในขณะนีห้ รือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ด�ำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและ
ด� ำ เนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพั น ธสั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลง หรื อ กฎหมายของรั ฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
จากเงินได้ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดำ� เนินการอืน่ ใดเท่าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั ิ
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(น) ด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่
ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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(2) การลงทุน
(ก) เข้าท�ำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนภายใน
หกเดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 1,500,000,000 บาท และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
(ข) ด�ำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี
โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)
(ค) ด�ำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากการจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ง) ด�ำเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สนิ อืน่ ที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด�ำเนินการให้การลงทุน
ของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุน
(3) การเรียกเก็บและช�ำระเงินของกองทุน
(ก) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเรียกเก็บและช�ำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ย และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก) จัดให้มคี ณะกรรมการทีป่ รึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศ ทน.
1 /2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่
ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตาม
พรบ. หลักทรัพย์ และได้รบั ความเห็นชอบจาก กลต. หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เป็น
ผู้จัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยา
บรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
หรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ค) แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์และเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดและเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
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(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้ง
นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดเกีย่ วกับทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขใน
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(จ) แต่งตัง้ นิตบิ คุ คลทีม่ ปี ระสบการณ์และความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(ฉ) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา (หากมี) เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาของบริษทั จัดการ และ/หรือของกองทุน
หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(ซ) แต่งตัง้ ผูช้ ำ� ระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพือ่ ท�ำ
หน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อืน่ ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�ำเนินการอย่างอืน่ เท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้การช�ำระ
บัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน
(ฌ) จัดให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อท�ำ
หน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ลงทุนรายย่อย
(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก) จัดให้มกี ารยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ อันได้แก่เงินทีไ่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
เป็นกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้าวันท�ำการนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(ข) จัดให้มีการยื่นค�ำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี
(ค) ดูแลให้ขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�ำสัง่ ทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศ กฎ และ/หรือค�ำสัง่ นัน้ ให้บริษทั จัดการด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารแก้ไขข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือโครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า
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(ง) เรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนและขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย
หลักทรัพย์
(จ) ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการต้องแสดงข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว
(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำ� กัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
ในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ช) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนทีเ่ ป็นปัจจุบนั โดยมีขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอเพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนใช้
เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(ซ) ด�ำเนินการก�ำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(ฌ) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กองทุ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(ญ) จัดท�ำบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
และน�ำทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการน�ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
ไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ฎ) จัดท�ำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) จัดให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฐ) จัดท�ำรายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฑ) จัดท�ำมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฒ) จัดท�ำงบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และน�ำส่ง
งบการเงินต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์
(ณ) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของกองทุนโดยมีขอ้ มูลตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
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(ด) รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏ
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้อง
(ต) จัดท�ำ จัดให้มีการท�ำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(ถ) ติดตาม ด�ำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ดังกล่าวภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�ำเนินการตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
8.1.4 จ�ำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม

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

- เป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาการลงทุน
ของกองทุน

2550-2553
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Georgia State
University
- ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551-ปัจจุบัน

2544-2551

Managing Director,
Head of Business
Distribution,
Head of Corporate
& High Net Worth
Business
บลจ.บัวหลวง
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม
บลจ.บัวหลวง
Deputy Managing
Director, Head of
Real Estate &
Infrastructure
Investment
บลจ.บัวหลวง
ผู้จัดการอาวุโส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)

- เป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาการลงทุน
ของกองทุน
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ำรงเวศ

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

นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย

- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

นางสาวอัญชลี อ่อนน้อม

นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล

- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

นายอภิชาต โตรุ่ง

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

ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม
- ดูภาพรวมการด�ำเนินงาน
ของกองทุน
Senior Vice President,
- ติดตามผลการด�ำเนินงาน
Real Estate &
Infrastructure Investment ของกองทุน
- ติดตามการปฏิบัติงานของ
บลจ.บัวหลวง
ผู้บริหารทรัพย์สิน ให้เป็น
2546-2555 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ไปตามที่ก�ำหนด และ
ฝ่ายกองทุนรวม
ประสานงานกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินในเรื่องต่างๆ เพื่อ
บลจ. ไอเอ็นจี
การบริหาร
(ประเทศไทย)
และจัดการกองทุน
2541-2546 ผู้อ�ำนวยการ
- ประสานงานกับผู้เกีย่ วข้อง
ฝ่ายจัดการกองทุน
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
บลจ.บัวหลวง
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
- ตรวจสอบรายได้และค่า
2557-ปัจจุบัน
ใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
Senior Manager,
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
Real Estate &
Infrastructure Investment ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
บลจ.บัวหลวง
ผลประโยชน์ ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
- ตรวจสอบรายได้ และ
2556-ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
Senior Officer,
งาน
Real Estate &
Infrastructure Investment - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
บลจ.บัวหลวง
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
2552-2556 เจ้าหน้าที่
ผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี
ฝ่ายกองทุนรวม
- น�ำส่งรายงานต่างๆ
อสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนต่อ
บลจ. ไอเอ็นจี
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้
(ประเทศไทย)
เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานด้านบัญชี การ
2551-ปัจจุบัน
เงิน และงานทะเบียน
Senior Vice President,
ส�ำหรับกองทุนรวม
Operation & System
อสังหาริมทรัพย์ และ
บลจ.บัวหลวง
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน
- ปฏิบัติงานด้านบัญชี
2556 - ปัจุบัน
Assistant Vice President, การเงิน และงาน
ทะเบียนส�ำหรับกองทุน
Operation & System
รวมอสังหาริมทรัพย์
บลจ.บัวหลวง
และกองทุนรวม
2555-2556 เจ้าหน้าที่อาวุโส
โครงสร้างพื้นฐาน
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
2555-ปัจจุบัน
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8.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
8.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
		
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)
อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
0107539000243
0-2617-7300
0-2617-7133

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีประกอบด้วยคณะกรรมการจ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทีป่ รึกษา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยโครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีเป็นดังนี้
		
คณะกรรมการพ�จารณา
คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการที่ปร�กษา

คณะกรรมการบร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

กรรมการผูอำนวยการใหญ

ฝายกฎหมาย
ฝายวางแผนกลยุทธ

สายปฏิบัติการ

สายการเง�น

สายบร�หาร

ฝายปฏิบัติการ

ฝายการเง�น

ฝายบร�หารสำนักงาน

ฝายซอมบำรุง

ฝายควบคุมบัญชี

ฝายฝกอบรม

ฝายโครงการและ
ว�ศวกรรม

ฝายนักลงทุน
สัมพันธ

ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัย
ฝายสื่อสารองคกร
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8.2.2.1 คณะกรรมการบริษัท
		
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น
		
		

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

		

รายชื่อกรรมการมีดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
7

รายชื่อกรรมการ
นายคีรี กาญจนพาสน์       
นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ

ท่าน
ท่าน
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8.2.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 6 ท่าน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นายคีรี กาญจนพาสน์
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายคง ชิ เคือง            
ดร.อาณัติ อาภาภิรม

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

8.2.2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาจ�ำนวน
4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล
นายคม พนมเริงศักดิ์
นายประจักษ์ มโนธรรม

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
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8.2.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8.2.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน
ดังนี้
ชื่อ
1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8.2.2.6 ผู้บริหาร
		
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายชื่อผู้บริหารของบีทีเอสซี มีดังนี้
ชื่อ
1. นายคีรี กาญจนพาสน์
2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายคง ชิ เคือง
นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์
นางสาวน�้ำทิพย์ กิมจันทร์
นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ
นายชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล
นายภักดี จิระภาพันธ์
นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์
นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายบริหาร
ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงิน
รองผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สายการเงิน และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฏหมาย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโครงการ และวิศวกรรม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
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8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บีทเี อสซียงั คงเป็นคูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาสัมปทานกับกทม. และบีทเี อสซียงั คงเป็นผูบ้ ริหารจัดการในการ
ด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพือ่ ประโยชน์ของกองทุนภายใต้การก�ำกับดูแล
และควบคุมของกองทุน ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ตลอดจน
มีหน้าที่น�ำส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุน ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน และบีทีเอสซีตกลงให้
สิทธิกองทุน ในการร่วมบริหารการจัดการกิจการของบีทีเอสซี โดยกองทุน มีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้ง
กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ หมดของบีทเี อสซี และภาระหน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในสัญญา
8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
		
โทรสาร

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5047
0-2724-5051

8.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้
(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียน
จัดตั้งกองทุนกับส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(3) ก�ำกับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน
ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด หากบริษทั จัดการมิได้
ปฏิบัติตาม ให้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(4) จัดท�ำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระท�ำ
การ หรืองดเว้นกระท�ำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(5) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
(6) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดของกองทุน
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
(7) จัดท�ำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
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(8) ด�ำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือ
เมือ่ ได้รบั ค�ำสัง่ จากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีดงั กล่าว
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้
(9) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
(11) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(12) พิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญาหรือแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกสัญญาทีม่ อบหมาย
ให้บคุ คลภายนอกเข้ามาเป็นผูด้ ำ� เนินการกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญามากกว่า
100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�ำ
สัญญาหรือแก้ไขเพิม่ เติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(13) พิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารจ่ายค่าใช้จา่ ย O&M ส�ำหรับการซือ้ รถไฟฟ้าโดยบีทเี อสซี เฉพาะ
ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วน หัวข้อ 2.3.1 “การเติบโตในทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรก – (2) การลงทุนเพิม่ เติม
เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (13) นี้ ไม่ต้องได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ
หรือการเข้าท�ำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่
กองทุน ไม่ถือว่าเป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป หรือการเข้าท�ำสัญญาโดยกองทุน ดังนั้นการได้
มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าท�ำสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ�ำต้องขอความเห็น
ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุนในเรื่อง
สงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ที่กองทุนมีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม
การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (11) (12) และ (13) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�ำ
รายละเอียด พร้อมทั้งเสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
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(14) แจ้งให้บริษทั จัดการจัดให้มกี ารประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมือ่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
หรือเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(16) ด�ำเนินการให้มกี ารรับหรือช�ำระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือข้อก�ำหนดของ
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
(17) ไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�ำนั้น
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเป็นการด�ำเนินการในลักษณะทีเ่ ป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
(18) ในกรณีที่การด�ำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด�ำเนินการ
ขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มอี ำ� นาจด�ำเนินการตามทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
(19) มีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
8.3.3 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ
มีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนในลักษณะที่มีนัยส�ำคัญและไม่สามารถเยียวยาได้
(3) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
(4) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์กระท�ำความผิดอาญาเกีย่ วกับทรัพย์ตามบทบัญญัตใิ นหมวด 1 หมวด
3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือความรับผิดชอบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส�ำคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอนื่ ใดอันมีผลให้บริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้
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เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดงั กล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้
ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาด
คุณสมบัตดิ งั กล่าว หรือวันถัดจากวันทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว และบริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าวให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
กลต. ทราบภายใน 3 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติ
เสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท�ำการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�ำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดเวลาให้แก้ไข
เมื่อได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง้ นีเ้ ว้นแต่สำ� นักงานคณะกรรมการ กลต.
จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค�ำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึง
กัน หรือ (ข) เพือ่ ฟืน้ ฟูกจิ การ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�ำระหนี้ จัดการทรัพย์สนิ ช�ำระบัญชี
หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับ
ต่างๆ หรือ
(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษทั จัดการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทั่วไป
(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้อง
ท�ำหน้าทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สนิ
และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�ำสั่ง
ของบริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็น เพื่อให้การ
โอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค�ำสั่ง
ของบริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้วเสร็จ
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ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังมิได้ช�ำระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน
และ/หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ใด จะค�ำนวณถึงวันทีค่ รบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
8.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
8.4.1 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
• ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค์
• นายศรัณย์ บุญญะศิริ
• นางวรวรรณ ธาราภูมิ
• นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
• นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
• นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ำรงเวศ
8.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
(2) แจ้งแก่บริษทั จัดการให้ทราบถึงการทีก่ รรมการรายใดมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรือ่ งทีต่ อ้ งให้คำ� ปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ ทัง้ นี้ กรรมการผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
8.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน
8.5.1 ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
		
ที่อยู่
		
โทรศัพท์

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-0777
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8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู่
		
โทรศัพท์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000

8.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ชื่อ
ที่อยู่
		
โทรศัพท์

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 31
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2675-8403

8.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
- ไม่มี -
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การก�ำกับดูแลกิจการ

9

9.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ มติผถู้ อื หน่วยลงทุน หนังสือชีช้ วน กฎหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจัดการได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน เพื่อให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษัท
จัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางวรวรรณ
นายวศิน
นายสุทธิพงศ์
นางสาวศิริเพ็ญ
ดร.สมพงษ์
นายศรัณย์

ธาราภูมิ
วัฒนวรกิจกุล
พัวพันธ์ประเสริฐ
หวังด�ำรงเวศ
ปักษาสวรรค์
บุญญะศิริ

Chairman of Executive Board
Managing Director
Deputy Managing Director
Senior Vice President
กรรมการ
ที่ปรึกษา

บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด
บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด
บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด
บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด
บริษทั เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
บริษทั เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดย
บริษัทจัดการได้เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารของบีทีเอสซี จ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
ดังนี้
1. นางวรวรรณ
2. นายวศิน
3. นายสุทธิพงศ์

ธาราภูมิ
Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด
วัฒนวรกิจกุล
Managing Director
บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด
พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ำกัด

ทั้งนี้ การด�ำเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีเป็นเรื่องสงวนไว้บีทีเอสซีจะต้องได้รับ
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบีทเี อสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทเี อสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ และ (2) ในกรณีเป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�ำภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ
(Negative Undertakings) ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ บีทเี อสซีจะต้องได้รบั ความยินยอม
จากกองทุนเสียก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้
ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท�ำเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซี
กระท�ำภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุน
ยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�ำเรื่องที่ห้ามกระท�ำภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการเรื่องเดียวกันนั้น
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9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั จัดการมีนโยบายก�ำหนดห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั จัดการ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใช้
ข้อมูลภายในเพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
พนักงานทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบ่ ริหารโดยบริษทั จัดการด้วย ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�ำผิดข้อบังคับการท�ำงานและมีโทษทางวินัย
บีทีเอสซีมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบีทีเอสซีตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้สุทธิซึ่ง
เกิดจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้
1. สิทธิตามสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวในการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยมี
กลไกในการปรับโครงสร้างค่าโดยสารที่ชัดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ
2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส�ำหรับพืน้ ทีใ่ นใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�ำคัญหลายแห่ง
3. เป็นธุรกิจที่ความแข็งแกร่ง มีการเติบโต และมีโอกาสในการเติบโตที่ดี
4. การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการด�ำเนินการ
5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง
บริษัทจัดการเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและมี
ศักยภาพที่จะเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะท�ำให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้อย่างสม�่ำเสมอในอัตราที่น่าพอใจ
เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�ำเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก ซึง่ ด�ำเนินงานและบริหารจัดการโดยบีทเี อสซี บริษทั จัดการจะท�ำการควบคุมและติดตามการส่งมอบ
รายได้สุทธิผ่านรายงานรายวันและรายเดือนต่างๆ ที่บีทีเอสซีส่งให้กองทุน และท�ำการตรวจสอบรายได้ค่า
โดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
9.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�ำเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
โดยกองทุนยังคงให้บที เี อสซีดำ� เนินงานและบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เนือ่ ง
จากบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่เพียงผู้เดียวในการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและสิทธิในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารที่ได้จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก
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นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบีทีเอสซียังมีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง โดยคณะผู้บริหารของบีทีเอสซี
ประกอบด้วยบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และ
ได้ดำ� เนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยไม่มอี บุ ตั เิ หตุใหญ่ๆ เกิดขึน้ และจากการรักษา
มาตรฐานการให้บริการที่สูงเช่นนี้ บีทีเอสซีจึงได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตรการรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ส�ำหรับการให้บริการบริหารจัดการ
และประกาศนียบัตรส�ำหรับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสถาบัน Lloyd’s Register
เมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ กองทุนมีสิทธิบังคับจ�ำน�ำหุ้น
ตามสัญญาจ�ำน�ำหุน้ สิทธิในการซือ้ หุน้ ในบีทเี อสซีทผี่ สู้ นับสนุนถืออยูต่ ามสัญญาจะซือ้ จะขายหุน้ สิทธิในการ
เพิกถอนการแต่งตั้งบีทีเอสซีจากการเป็นตัวแทนของกองทุนในการจัดเก็บรายได้สุทธิเพื่อและในนามของ
กองทุนและแต่งตั้งบุคคลอื่นท�ำหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิ นอกจากนี้ กองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอน
สัญญาสัมปทานในฐานะตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. ในกรณีที่
กทม. มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทานอันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน
9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
บริษัทจัดการมีการด�ำเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการจะมีการ
พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�ำปีซึ่งบีทีเอสซีจัดท�ำส่งให้
กองทุน และบริษทั จัดการจะมีการพิจารณารายรับและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณทีต่ งั้ ไว้หรือไม่ รวมถึง
ท�ำการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ บริษัทจัดการได้จัดให้มีการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บ
รายได้ค่าโดยสารและด�ำเนินการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี และประชุมหารือกับ
บีทีเอสซีเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัทจัดการได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
การน�ำส่งรายได้สุทธิ
1. บีทีเอสซีน�ำส่งรายได้สุทธิแต่ละวันไว้ในบัญชีรายได้ของกองทุน พร้อมรายงานประจ�ำวันที่เกี่ยวข้อง เช่น
จ�ำนวนผูโ้ ดยสารรายวัน จ�ำนวนรายได้คา่ โดยสารรายวันทีไ่ ด้รบั และจ�ำนวนรายได้สทุ ธิทบี่ ที เี อสซีนำ� ฝาก
ในบัญชีของกองทุน เป็นต้น ให้แก่บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวัน
ท�ำการถัดไป
2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่าบีทีเอสซีน�ำส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนในแต่ละวัน ตรง
ตามจ�ำนวนเงินในรายงานหรือไม่
3. เมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนบีทีเอสซีส่งรายงานรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบ (โดย
รายงานดังกล่าวจะต้องแยกรายได้ค่าโดยสาร รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย O&M ที่หักไปจากรายได้ดังกล่าว)
4. บริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตรวจสอบว่ารายได้สทุ ธิทบี่ ที เี อสซีนำ� ส่งให้แก่กองทุนในแต่ละวันของ
เดือนนั้นตรงกับจ�ำนวนรายได้สุทธิที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำวันของเดือนนั้นหรือไม่
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การน�ำฝากค่าใช้จ่าย O&M และการเบิกใช้
1. บีทีเอสซีน�ำฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซี
ภายในเวลา 14.00 น. ของวันท�ำการถัดไป และส่งหลักฐานการฝากเงินให้แก่บริษัทจัดการด้วย เช่น
Statement หรือ Slip เงินฝาก หรือเงินโอน
2. บริษทั จัดการตรวจสอบว่าบีทเี อสซี น�ำฝากค่าใช้จา่ ย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีคา่ ใช้จา่ ย O&M
ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซีหรือไม่
3. นับตั้งแต่วันแรกของแต่ละเดือน หากไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น บีทีเอสซีสามารถน�ำเงินในจ�ำนวนที่เท่ากับ
จ�ำนวนรวมของค่าใช้จา่ ย O&M ประมาณการส�ำหรับเดือนก่อนหน้าทีฝ่ ากไว้ในบัญชีคา่ ใช้จา่ ย O&M ออก
จากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ได้ โดยบริษัทจัดการจะตรวจสอบว่า บีทีเอสซีไม่ได้น�ำเงินออกจากบัญชีค่าใช้
จ่าย O&M ก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือเกินกว่าจ�ำนวนที่สามารถน�ำออกไปได้
4. บีทีเอสซีส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในเบื้องต้นให้บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้
บริษัทจัดการตรวจสอบ
5. บีทีเอสซีน�ำส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นไตรมาส
เพื่อให้บริษัทจัดการตรวจสอบ
6. บริษทั จัดการพิจารณาว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ เป็นรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนจริง และวิธกี ารปันส่วนเป็น
ไปตามที่ตกลงกัน
7. เมื่อสิ้นไตรมาสบริษัทจัดการกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตามงบประมาณ
ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับช่วงไตรมาสนั้นน้อยกว่าจ�ำนวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M
ประมาณการรายวันส�ำหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�ำส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน
บีทีเอสซีจะช�ำระคืนส่วนที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 5 วันท�ำการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย
O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น
ส่วนในกรณีทคี่ า่ ใช้จา่ ย O&M ทีเ่ กิดขึน้ จริงส�ำหรับช่วงไตรมาสนัน้ มากกว่าจ�ำนวนรวมของค่าใช้จา่ ย O&M
ประมาณการรายวันส�ำหรับไตรมาสนัน้ ทีบ่ ที เี อสซีได้หกั ไว้กอ่ นน�ำส่งรายได้สทุ ธิรายวันให้แก่กองทุน หาก
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�ำนวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในทุก
ไตรมาสก่อนหน้าไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น
กองทุนจะจ่ายส่วนทีข่ าดในไตรมาสนัน้ ๆ ให้แก่บที เี อสซีภายใน 5 วันท�ำการหลังจากทีก่ องทุนได้ตรวจทาน
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น
แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ�ำนวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M
ประมาณการรายวันส�ำหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�ำส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน และ
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�ำนวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในทุก
ไตรมาสก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น
กองทุนจะจ่ายส่วนทีข่ าดในไตรมาสนัน้ ๆ ให้แก่บที เี อสซี ก็ตอ่ เมือ่ กองทุน (หรือกรรมการอย่างน้อยสองคน
ของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้งได้ให้ความ
ยินยอม
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9.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการ
จัดการกองทุนก�ำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
โดยค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่
ต�ำ่ กว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทัง้ นี้ บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจริงเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 0.075 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยมีอตั ราขัน้ ต�ำ่ 10,000,000 บาทต่อปี โดยค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นจ�ำนวน 53.56 ล้านบาท (2559: 52.96 ล้านบาท) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
9.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
รายงานประจ�ำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อ
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษทั จัดการได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนและมีสทิ ธิได้รบั ผลตอบแทนการลงทุน บริษทั จัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
นายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่
เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิด
สมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น
บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่าย
หรือการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนผูซ้ งึ่ มีชอื่ ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
และสิทธิในการได้รบั หรือข้อจ�ำกัดสิทธิใดๆ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนผูซ้ งึ่ มีชอื่ ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�ำไปโดยชอบ
9.10.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่
เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�ำตามที่
ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
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9.10.2 การขอมติโดยเรียกประชุม
(1) องค์ประชุม
(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมี
หน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้
(ข) องค์ประชุมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น�ำมาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�ำตามที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ
ชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
(2) สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลง
มติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ
7.4.7 “ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�ำหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกิน
อัตรานั้น
(3) ข้อก�ำหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ
(ข) เว้นแต่กรณีทกี่ ำ� หนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี้ มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้ถอื ตามจ�ำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การได้มาเพิม่ เติมหรือการจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ มี ลู ค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ
เวลาที่มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปดังกล่าว ตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 2.2.3 “การลงทุน
ในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้
สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�ำเนินการดังกล่าว
(2) การเข้าท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกด�ำเนินงานกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้น
ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคลภายนอก” หรือการตกลง
ยินยอม หรือใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ่ ให้บริษทั ทีก่ องทุนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามค�ำจ�ำกัดความวรรค
(จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�ำเนินการดังกล่าว
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(3) การเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง
เพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน” เข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั มติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก�ำหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 5.3 “การด�ำเนินการที่ต้องได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน”
(4) การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธกี ารในหนังสือชีช้ วน หัวข้อ 7.5 “การเพิม่
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ่ ให้บริษทั ทีก่ องทุน
เป็นผู้ถือหุ้นตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”
ด�ำเนินการดังกล่าว
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.6 “การลด
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ่ ให้บริษทั ทีก่ องทุน
เป็นผู้ถือหุ้นตามค�ำจ�ำกัดความวรรค (จ) ของค�ำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”
ด�ำเนินการดังกล่าว
(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น
(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน ให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1.70 ล้านบาท (ปี 2558/2559 : 1.60 ล้านบาท)
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้คา่ โดยสารและ
การสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งจ่ายให้แก่
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 0.80 ล้านบาท (ปี 2558/2559 จ่ายให้แก่ บริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) เป็นจ�ำนวน 0.75 ล้านบาท)
9.12 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10

10.1 นโยบายในการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซี ในปี พ.ศ. 2559 ยังคงด�ำเนินงานไปแนวทางเดียวกับ
นโยบายของบีทีเอสกรุ๊ป ด้วยจิตส�ำนึกในหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในภาคธุรกิจที่จะต้องท�ำประโยชน์เพื่อ
ตอบแทนสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน การให้
โอกาสทางการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นแก่เด็กและชาวบ้านใน
ชุมชนที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการส่งเสริมให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการ
แพทย์ที่ทันสมัยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
ในฐานะผูใ้ ห้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บีทเี อสซีได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัย
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
• ด�ำเนินการและพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นส่วนหนึง่
ของการด�ำเนินงานของบีทีเอสซี และต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบีทีเอสซี
• ดูแลและปรับปรุงการใช้พลังงานของบีทีเอสซีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้พลังงานในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบีทีเอสซีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ก�ำหนดแผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
• การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วม
มือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการ
พลังงาน
• สนับสนุนสิ่งที่จ�ำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรม และ
การมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
• ผูบ้ ริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�ำเนินการด้านพลังงานทุกปี
จากนโยบายหลักทัง้ หมดทีก่ ล่าวไว้ น�ำมาสูก่ ารปฏิบตั งิ านด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทเี อสซีตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บีทเี อสซีให้ความส�ำคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการ
บริหารงาน จึงได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงความส�ำคัญและความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะ
กรรมการและผูบ้ ริหาร อีกทัง้ ยังเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ทัง้ นี้
สามารถดูรายละเอียดของหลักการส�ำคัญและแนวทางปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงโครงสร้าง
การบริหารจัดการองค์กร ใน 56-1 และรายงานประจ�ำปีของบีทีเอสซี
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บีทีเอสซีได้ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญต่อปัญหาที่กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกพิการรุนแรงต้องประสบ
ปัญหาในการดูแลเด็กพิการ บีทเี อสซีจงึ ได้มกี ารวางแผนการท�ำงานร่วมกับชมรมผูป้ กครองเด็กพิการโดย
การเชือ่ มประสานจากมูลนิธนิ วัตกรรมทางสังคม ภายใต้โครงการ respite care หรือโครงการบริการผูด้ แู ล
คนพิการทดแทนชั่วคราว โดยสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการนี้ในพื้นที่หนองแขมและมีนบุรี เพื่อลดความ
เหนื่อยล้า ความเครียดจากการดูแลเด็กพิการต่อเนื่องยาวนานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว ภายใต้การดูแลของกลุ่มผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลในชีวิตประจ�ำวัน การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การท�ำกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับเด็ก รวมไปถึงกระบวนการในการเสริมพลังกลุม่ ผูป้ กครองด้วย
กันเพื่อให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันด้วย โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ได้เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมทักษะ
การด�ำรงชีวติ (หนองแขม) และศูนย์เรียนรูพ้ นื้ ฟูเด็กพิการ โดยครอบครัว (มีนบุร)ี ซึง่ เป็นปีแรกทีเ่ ปิดด�ำเนินการ
บีทีเอสซีได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ 20 ต�ำแหน่ง เพื่อดูแลคนพิการที่ศูนย์หนองแขมและมีนบุรี แยกเป็นศูนย์ละ
10 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง 20 คน ได้รับการอบรมในการดูแลคนพิการอย่างถูกวิธี
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บีทีเอสซีเล็งเห็นถึงความส�ำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และได้ก�ำหนดนโยบายการ
บริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�ำงานให้แก่พนักงาน และในปี 2559 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้จัดท�ำ
โครงการศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส (BTS Child Care Center) เพื่อลดภาวะวิตกกังวลในการดูแล
และช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตร ธิดาของพนักงานจากการน�ำมาสถานทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ รอเวลาเลิกงาน
และกลับบ้านพร้อมกันในช่วงปิดเทอม ท�ำให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการดังกล่าว
ส่งผลทางด้านจิตใจของผูป้ กครองซึง่ เป็นพนักงานในองค์กร สามารถลดความวิตกกังวล มีความสบายใจขึน้
ท�ำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท
หนูด่วนชวนขยัน
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบีทีเอสซีประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงาน รวมทั้ง
เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานทีม่ วี นิ ยั มีความตัง้ ใจ ทุม่ เทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน
มีใจรักและภักดีและมีความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วน
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ดังกล่าว นอกจากจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของบีทีเอสซีแล้ว ยังสามารถน�ำคะแนนดังกล่าวไปแลก
เป็นเงินรางวัล และสวัสดิการต่างๆ ของบีทีเอสซีได้ เช่น น�ำคะแนนไปช�ำระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปี
ที่ศูนย์ออกก�ำลังกาย หรือใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น
จากการด�ำเนินโครงการหนูด่วนชวนขยันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด คือ
ด้านวินยั ในการท�ำงานของพนักงานทีด่ ขี นึ้ โดยสามารถลดอัตราพนักงานส�ำรองลงได้ เนือ่ งจากพนักงานประจ�ำ
มีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครื่องใช้ส�ำนักงานยังมีจ�ำนวน
ลดลงด้วย ส่วนประโยชน์ตอ่ พนักงานนัน้ เห็นชัดในด้านขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานและช่วยสร้างความจงรักภักดี
ต่อองค์กร โดยพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี
2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
418
473
466
458
448
455
497
ส�ำหรับการให้ทนุ การศึกษาแก่บตุ รพนักงานนัน้ บีทเี อสซีมกี ารพิจารณาให้ทนุ ต่อเนือ่ งแม้วา่ บางกรณีพนักงาน
จะเสียชีวติ แล้ว ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่เริม่ ให้ทนุ การศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2559 มีบตุ รของพนักงานทีไ่ ด้รบั ทุนการ
ศึกษา จนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 คน

จ�ำนวน (คน)
จ�ำนวน (เงิน)

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี
2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59
376
411
438
478
525
3,643,000 4,192,000 4,742,000 5,272,000 5,742,000

2559/60
568
6,166,000

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ในเวลา
เดียวกันให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนส�ำรองฉุกเฉิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในหมู่สมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส
บีทีเอสซีได้ให้ความส�ำคัญกับการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2559/60 บีทีเอสซีได้ก�ำหนดค่าดัชนีชี้วัด
ความเชือ่ มัน่ ของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อส และท�ำการประเมินผลในด้านต่างๆ สรุปได้ดงั ตารางด้านล่าง
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เป้าหมายปี 2559/60

การประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงานปี 2559/60

ความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการ
ความตรงต่ อ เวลาในการเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสาร 99.86% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5
ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป นาทีขึ้นไป
ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง 89,076 ตูก้ โิ ลเมตร/ต่อการขัดข้อง
1 ครั้ง
ความน่าเชื่อถือต่อตั๋วโดยสาร
ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง
37,905 ครัง้ ต่อการขัดข้อง 1 ครัง้
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ไม่น้อยกว่า 3.8
ความพึงพอใจโดยรวมได้คะแนน
3.84 จากคะแนนเต็ม 5
ข้อร้องเรียนไม่มากกว่า 2 เรื่อง ต่อจ�ำนวนผู้โดยสาร ผู้โดยสารสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.59
1,000,000 เที่ยวคน
– 31 มี.ค. 60 จ�ำนวน 249,844,018
เที่ยวคน โดยมีข้อร้องเรียน 179
เรื่อง

ดีกว่าเป้าหมาย

ดีกว่าเป้าหมาย
ดีกว่าเป้าหมาย
ดีกว่าเป้าหมาย
ดีกว่าเป้าหมาย

การเพิ่มจ�ำนวนตู้รถไฟฟ้า
จากจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง บีทเี อสซีได้ลงทุนจัดซือ้ ตูร้ ถไฟฟ้าเพิม่ เติมเพือ่ น�ำมาเชือ่ มต่อกับ
ขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ โดยเพิ่มตู้รถไฟฟ้าจากเดิม 3 ตู้ เพิ่มเป็น 4 ตู้ต่อขบวน ท�ำให้ขบวนรถไฟฟ้า
Siemens model ทั้ง 35 ขบวนได้กลายเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ มีความยาวตลอดทั้งขบวน 86.6 เมตร กว้าง
3.12 เมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดจ�ำนวน 1,490 คน จากเดิม 3 ตู้ จุได้ 1,006 คน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกภายในขบวนรถและสถานี ประกอบด้วย
• เสาราวจับแบบ 3 ก้าน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารซึ่งจะมีราวจับเพิ่มมากขึ้น
• เพิ่มพื้นที่ส�ำหรับรถเข็นผู้พิการ พร้อมเข็มขัดนิรภัยส�ำหรับจับยึดรถเข็นผู้พิการและราวจับให้
• มีการติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจาก 750 VDC เป็น 400 VAC เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสารใหม่โดยเฉพาะ
• มีการน�ำเอาระบบควบคุมการห้ามล้อแบบใหม่เรียกว่า EP2002 ซึ่งตัวอุปกรณ์จะรวมระบบการควบคุม
ด้วยลมและไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน
• มีวงจรปรับอากาศ 2 วัฏจักร ใช้น�้ำยาปรับอากาศ R407C
• ติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ 20 ชุด บนชั้นชานชาลา ใน 9 สถานี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
• ติดตั้งจอ LCD ที่ชั้น Concourse & Platform, In-Train & Dynamic Route Map

69

70
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• ติดตั้งป้ายบอกทาง แผนที่ และสถานที่ส�ำคัญๆ ที่สามารถเชื่อมต่อจากสถานีได้
• ติดกล้อง CCTV ที่ติดตั้งใต้สถานี จ�ำนวน 68 ตัว และบนสถานีจ�ำนวน 1,464 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,532 ตัว
• SkyBridge 17 สถานีเชื่อมต่อกับ 54 อาคารส�ำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และสถานที่ส�ำคัญต่างๆ
นอกจากนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 ประกาศนียบัตรการให้บริการบริหารจัดการ
และได้ให้บริการครบ 249,844,018 เที่ยวคน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 โดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้น
เสียชีวิต
การดูแลลูกค้ากลุ่มต่างๆ
นอกจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปแล้ว บีทีเอสซียังได้สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ โดยบีทีเอสซีได้อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าได้เหมือนกับผู้ใช้บริการปกติในทุกสถานี ได้แก่ การ
ก่อสร้างทางลาดส�ำหรับรถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้น และอักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดลิฟต์ส�ำหรับผู้พิการ
ทางสายตา การติดตั้งแผงบริการในลิฟต์จุดที่สองเพื่อรองรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น และการติดตั้งเครื่องออกบัตร
โดยสารอัตโนมัตใิ นระดับความสูงทีผ่ พู้ กิ ารทีน่ งั่ รถเข็นสามารถใช้บริการได้ รวมทัง้ การจัดท�ำมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการโดยพนักงานประจ�ำสถานีที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่
เข้ามาใช้บริการในสถานีอย่างเหมาะสม
บีทีเอสซีมีนโยบายให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น เพียงแค่แสดงบัตรหรือสมุดประจ�ำตัวผู้
พิการที่ออกโดยส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
บีทเี อสซีได้เพิม่ มาตรการความปลอดภัยให้แก่ผพู้ กิ ารทางการมองเห็นในการใช้บนั ไดเลือ่ น โดยพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเป็นผูด้ แู ลตัง้ แต่เข้าระบบ และน�ำขึน้ บันไดเลือ่ นจากชัน้ จ�ำหน่ายตัว๋ ส่งขึน้ ชานชาลา จนเข้าขบวน
รถไฟฟ้าทุกครั้งที่เดินทางมาใช้บริการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ให้พนักงานสถานีรับทราบก่อนขึ้นรถไฟ
ฟ้าบีทีเอส และได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สถานี เรื่อง “การน�ำทางผู้
พิการทางการมองเห็นในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส” ก่อนเปิดให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจาก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั รถไฟฟ้าบีทเี อสมีผโู้ ดยสารทีเ่ ป็นผูพ้ กิ ารปกติและผูพ้ กิ ารประเภท
ต่างๆ มาใช้บริการ เฉลี่ย 55,000 - 60,000 คน ต่อเดือน ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นับตั้งแต่มีการเปิดให้
บริการในเดือนธันวาคม 2542 โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 945,000 คน
นอกจากกลุ่มผู้พิการแล้ว บีทีเอสซียังได้ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้สามารถเข้า
ถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยความสะดวกและปลอดภัย เช่น การจัดที่นั่งส�ำรองไว้ส�ำหรับสตรีมีครรภ์
การยกเว้นค่าโดยสารส�ำหรับเด็กสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และการออกบัตรพิเศษส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
บีทเี อสซีได้สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในระบบรถไฟฟ้าบีทเี อส ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง
ซึ่งด�ำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 และในปี 2558 สื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทที่ส�ำคัญ
มากขึ้น บีทีเอสซีจึงให้ความส�ำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ที่นิยมอย่างสูงในประเทศไทย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น
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ส�ำหรับช่องทางหลักในการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารของรถไฟฟ้าบีทเี อส บีทเี อสซียงั ให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงประกาศบนสถานี จอ LED ที่ห้องจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร
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
บีทีเอสซีได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ เช่น การ
จัดกิจกรรม Movie Lover มอบสิทธิพิเศษเข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการจัดให้ชม
ภาพยนตร์จำ� นวน 8 เรือ่ ง ได้แก่ Colonia, Criminal, Hologram, Ben-Hur, Deepwater, School Tales, Sleepless
และ Over size ทลายพุง กิจกรรม “บีทีเอส ยกขบวนชวนลุ้นโชค” ทั้งนี้ กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ และ
โปรโมชั่นต่างๆ ได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่อง
การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
บีทเี อสซีให้ความส�ำคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริการ บีทเี อส
ซีจะน�ำมาพิจารณาเพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านช่องทางหลักได้แก่ ศูนย์ฮอตไลน์
บีทเี อส จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuduan@bts.co.th www.bts.co.th กล่องรับความคิดเห็นประจ�ำสถานี การ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจรถไฟฟ้าบีทีเอส ทวิตเตอร์ BTS_SkyTrain เป็นต้น
การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
บีทเี อสซีจดั ให้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อสเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ของบีทีเอสซี และจะได้น�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้าน
ต่างๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยในปี 2559 คะแนนความปลอดภัยยังคงเป็นอันดับที่ 1 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการมีความเชือ่ มัน่ ในระบบ
การเดินรถและมาตรการในการดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการ
ในปี 2559 บีทเี อสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้า
บีทีเอส โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,833 คน จากทั้งหมด 34 สถานี สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ
โดยรวมได้คะแนน 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่ได้คะแนนสูงสุด คือด้านความปลอดภัยโดยผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมาก 4.10 คะแนน รองลงมาในปีนี้ คือ ด้านคุณภาพ/สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
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
ความพงึพอใจของผโู ้ ดยสาร
Customer Satisfaction
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Station Facilities

Staff Attitude & Manner

Value for Money

Overall

5. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และในปี 2557 ได้รับมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004
จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าบีทเี อสได้มรี ะบบบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�ำหนด
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
บีทีเอสซีได้รับเชิญให้เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวม
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และคณะกรรมการประสานนโยบายและการด�ำเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งที่ยั่งยืน ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการพัฒนาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย โดยบีทีเอสซีถูกจัดให้อยู่ในหมวดพลังงานประเภทขนส่ง (Transport) ซึ่งรถไฟฟ้าเป็น
หนึ่งในมาตรการส�ำคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ของประเทศไทย
โดยเมื่อประชาชนได้เปลี่ยนวิธีการเดินทาง จากยานพาหนะที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ เช่น
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รถยนต์ จักรยานยนต์ รถโดยสาร รถสาธารณะต่างๆ มาใช้รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จะส่ง
ผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงหรือก๊าซธรรมชาติลดน้อยลง และผลการด�ำเนิน
งานในปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) รถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก
ถึง 58,922 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 58,922 ต้น
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟใต้สถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสซีได้มีการติดตั้งโคมไฟใต้สถานีเพื่อเป็นไฟส่องสว่างให้กับถนนตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อทดแทน
โคมไฟถนน (Street Light) เนือ่ งจากปกติสถานีรถไฟฟ้าตัง้ อยูเ่ กาะกลางถนน ท�ำให้ไม่สามารถติดตัง้ โคมไฟ
ถนนปกติได้ ซึ่งโคมไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งเดิมนี้เป็นชนิด High Bay (High Pressure Sodium) ขนาด 250
วัตต์ สถานีละประมาณ 20 โคม จ�ำนวน 23 สถานี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
บีทีเอสซีจึงได้ด�ำเนินโครงการเปลี่ยนโคมไฟจากเดิม เป็นโคมไฟ High Bay ประเภท LED ขนาด 150 วัตต์
รวม 23 สถานี เสร็จสิ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 จ�ำนวนทั้งหมด 540 โคม ส่งผลให้การใช้พลังงานรวม
ลดลง 317,882 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 1,100,000 บาทต่อปี
ด้านสิ่งแวดล้อม
บีทีเอสซีได้มีการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางรถไฟฟ้า ตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมประจ�ำปีเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยประสานภาควิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�ำเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้ท�ำการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ซึ่งจะเป็นการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง แยกเป็น ปริมาณฝุ่นละออง, คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) / ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และตะกั่ว (Pb) การตรวจวัดระดับเสียง พื้นที่ตรวจ
วัดแยกเป็นตัวแทนสถานีข้างถนน คือ สถาบันการบินพลเรือน อาคารหอแว่น (ถนนสีลม) อาคารไดมอน
(ถนนนราธิวาส) ตัวแทนพื้นที่ไวต่อผลกระทบจะเป็นที่โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ (ถนนสาทร) โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียน (ถนนประมวล) และโรงเรียนแสงหิรญ
ั (ถนนสุขมุ วิท) รวม 6 แห่ง ผลการตรวจวัดพบว่า
พื้นที่ริมถนนมีความเข้มข้นสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป 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�ำเนิดมาจากการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย การจราจรที่หนาแน่น
ตลอดเวลาช่วยส่งเสริมฝุ่นให้ฟุ้งกระจายมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นมาโดยตลอดเนื่องจากมี
ระเบียบควบคุมมลพิษจากการก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร ส�ำหรับระดับความดังของเสียงบริเวณ
พืน้ ทีร่ มิ ถนน พบว่ามีระดับความดังของเสียงมากกว่าครัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมปี 2538 ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษที่พบว่าเกินมาตรฐานก�ำหนดไว้ที่ 70 เดซิเบล (เอ)
เช่นเดียวกัน
ด้านการระบายน�ำ้ จากสถานภาพการระบายน�ำ้ ของคลองช่องนนทรี และคลองสาทร ยังคงมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามที่ส�ำนักการระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการตรวจวัดครั้งที่ 2
(เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560) จะมีการส�ำรวจสัตว์ป่าอพยพ (นกนางแอ่นบ้าน) ในฤดูหนาว ซึ่งได้
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมจาก
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นกนางแอ่นที่จะบินมาในช่วงฤดูหนาวบริเวณสวนลุมพินี ถนนสีลม ซึ่งจากการติดตามไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บีทเี อสซีในฐานะผูใ้ ห้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบในการเดินทาง
ของคนกรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการท�ำประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อช่วยส่งเสริม
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�ำคัญๆ นี้ บีทีเอสซีได้ยืดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดให้
บริการจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนในครอบครัวได้มีโอกาสใช้วันส�ำคัญร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสายใย
ครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
ด้านสาธารณสุข
บีทีเอสซีได้จัดกิจกรรมคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 14 ขึ้นเมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559 ที่สถานีรถไฟฟ้าบางนา
ซึง่ เป็นการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กบั ประชาชนฟรี และการบริการให้ขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำในการดูแล
สุขภาพ โดยในปีนไี้ ด้จดั ร่วมกับ15 หน่วยงาน ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู
มูลนิธติ บั แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสุขมุ วิท โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล
หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ ) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลมนารมย์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
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 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ระยะทาง 5 กม. เป็นการน�ำพนักงาน
ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส และประชาชนผู้รักสุขภาพ กว่า 1,000 คน แสดงพลังความสามัคคี ในขบวนรถไฟ
สายสุขภาพ ณ สวนจตุจักร รายได้ทั้งหมดจากการจ�ำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึกโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้น�ำไป
บริจาคในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และร่วมสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาวัดห้วย
ปลากั้ง จ.เชียงราย
ด้านการศึกษา
บีทีเอสซีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในปี 2555 เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านระบบรางตามกรอบใหญ่ที่ท�ำร่วมกัน โดยได้จัดหลักสูตรเฉพาะทาง
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Introduction to Electric Multiple Unit System ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Principle of Rail Engineering เมื่อปี 2557
บีทเี อสซีจดั พนักงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบรางไปให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา และจัดให้ใช้สถานีเพือ่ จัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การดูงานและฝึกงาน การท�ำวิจัย โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจบหลักสูตรไปแล้วกว่า 6 รุ่น ระยะ
เวลาในการเรียนหลักสูตรละ 4 เดือน และเมื่อต้นปี 2559 นี้ บีทีเอสซีได้ท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพือ่ ร่วมกันจัดท�ำหลักสูตรเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ทัง้ หมดนี้
นับเป็นความท้ายของบีทีเอสซี และสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางให้มคี วามสามารถทัง้ ในด้านการผลิต การให้บริการ และการซ่อมบ�ำรุงอย่างครบวงจร
ที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก
การเปิดให้สถาบันการศึกษาเยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยบีทีเอสซีจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั้ง
ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีเอส การให้บริการ หลักการท�ำงาน การซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการจัดท�ำบัญชี ซึ่งหลักสูตรการบรรยายต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้นักเรียน
นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรถไฟฟ้าบีทเี อสมากขึน้ โดยในปี 2559 มีคณะนักเรียน และนักศึกษา
เยี่ยมชมและขอรับฟังการบรรยายสรุป 24 คณะ 1,067 คน แยกเป็นระดับอุดมศึกษา 19 คณะ 702 คน
หน่วยงานราชการ 4 คณะ 300 คน องค์กรและมูลนิธิ 1 คณะ 65 คน นอกจากนี้ ในแต่ละปี จะมีนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีม่ คี วามสนใจแจ้งความจ�ำนงขอฝึกงาน โดยในปีทผ่ี า่ นมานี้ มีนกั ศึกษาฝึกงาน
รวมทัง้ สิน้ 62 คน และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ บีทเี อสซี จึงได้จดั ให้มสี วัสดิการส�ำหรับนักศึกษา
ฝึกงาน ประกอบด้วย ประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าฟรี และเบีย้ เลีย้ งวันละ 200 บาท
เพื่อส่งเสริมให้การฝึกงานของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
10.2 นโยบายในการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจัดการ
10.2.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนอยู่
ในพันธกิจของบริษัทจัดการที่ว่า “กองทุนบัวหลวง จะเป็นแบบอย่างของ บลจ. ที่ท�ำหน้าที่ผู้จัดการ
กองทุนทีด่ ที สี่ ดุ และท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความเข้มแข็ง มีอสิ ระในการบริหารกองทุนด้วยความสามารถและ
ด้วยจริยธรรมสูงสุด โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้ามาก่อนผลประโยชน์ของเราและผู้ถือหุ้น เรา
ต้องการเป็นบริษทั แรกทีล่ กู ค้าเลือกในทุกครัง้ ทีค่ ดิ เรือ่ งการลงทุน เพราะกองทุนบัวหลวง คือ มิตรแท้
ตลอดเส้นทางลงทุน”
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการ
คอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยการน�ำเสนอ การให้ค�ำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน
หรือการกระท�ำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัท
จัดการจึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม
5 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
สินบนและสิ่งจูงใจ
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โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th
10.2.2 การด�ำเนินงาน
บริษัทจัดการได้ก�ำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด โดยบริษัทจะสอบทาน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษา
ชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน
• แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยรวม จ�ำเป็นที่ทุกคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลอง
งาน ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องรับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของนโยบาย
ดังกล่าว โดยต้องน�ำไปปฏิบตั พิ ร้อมทัง้ เปิดเผยให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกันทางธุรกิจ เช่น บริษทั คูค่ า้
ลูกค้า เป็นต้น ได้ทราบ
• การควบคุมภายในและการรายงาน
บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและกระบวนการท�ำบัญชีอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบ
• หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยได้รับมอบหมายให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบและ
ก�ำหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเพื่อบรรลุหลักการที่ให้ไว้
• บทลงโทษ
หากผูบ้ ริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชัว่ คราว ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม
นโยบายนี้แล้วไม่กระท�ำตาม บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�ำสั่งอันชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
และมิต้องเรียงล�ำดับ ดังต่อไปนี้
1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2) ภาคทัณฑ์และท�ำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
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 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�ำโดย
รัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินการโดยความ
ร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�ำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย
หอการค้านานาชาติสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.bblam.co.th
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11

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
จากการประเมินระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกองทุนเห็นว่า ระบบการกํากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษทั จัดการได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่าง
เพียงพอทีจ่ ะดาํ เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมและติดตามดูแลการดาํ เนินงาน
ของผู้จัดการกองทุน ทําให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/ผู้บริหารนําไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี าํ นาจ การทาํ ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึง
การกํากับดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน
11.2 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
(1) นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมี
คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การท�ำงาน
และการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

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

เป็ น ศู น ย์ ก ลางการก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จัดการให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ
บังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หรือหน่วยงานทางการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จัดการ

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2555 ได้พจิ ารณาแล้วคุณสมบัติ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
และการอบรม ของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้ว เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงาน Compliance & Legal เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ
ที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้
จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12

12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
12.1.1 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*

วันที่ท�ำ
ธุรกรรม
9 ส.ค. 59

บลจ. บัวหลวง*

28 ธ.ค. 59

บลจ. บัวหลวง*

28 ธ.ค. 59

ประเภทธุรกรรม

ชื่อ
ทรัพย์สิน
BOT168A

ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน CB17223A
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน CB17223B
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประเภท
ทรัพย์สิน
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร

ชื่อผู้ออก
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อัตราผล
ตอบแทน
1.3525%

มูลค่า
(ล้านบาท)
136.56

1.455%

4.99

1.44%

49.89

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง
12.1.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด
12.1.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หาก
เกิดกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s
length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน
12.1.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องต้องอยูใ่ นอัตราทีเ่ ป็นธรรม
และเหมาะสม
12.2 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
12.2.1 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ไม่มี -
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12.2.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
- ไม่มี 12.2.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หาก
เกิดกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s
length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน
12.2.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องต้องอยูใ่ นอัตราทีเ่ ป็นธรรม
และเหมาะสม
12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารธนชาต
บมจ.ธนาคารทิสโก้
บมจ.ธนาคารยูโอบี
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ.ธนาคารทหารไทย
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
เอกสาร Research และ Indicative Yield
Indicative Yield
Indicative Yield

เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

ส่วนที่

3

ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

13

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

14

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของบริษัทจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

13

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560
บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ
ตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท
(2559: 61,399 ล้านบาท
และ 2558: 61,399 ล้านบาท))
เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ต ามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
(ราคาทุน: 1,134 ล้านบาท (2559: 1,348
ล้านบาท และ 2558: 1,225 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท
(2559: มูลค่าหน่วยละ 10.6750 บาท และ
2558: มูลค่าหน่วยละ 10.7230 บาท)
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

65,800,000,000

2559
ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

บาท

97.85

64,010,000,000

97.37

1,348,840,940

2.02

1,227,169,778

1.87

55,518,433
44,798,009
58,851
5,103,794
67,041,673,518

0.08
64,065,560
0.07
0.00
1,528,587
0.00
16,220,358
0.01
5,254,620
100.00 66,835,910,065

0.10
0.00
0.00
0.02
0.01
100.00

108,077,447
838,740
387,261,042
5,752,438
65,739,099,445

0.16
0.00
0.00
0.59
0.01
100.00

7,020,512
6,827,525
2,004,317
15,852,354
67,025,821,164

0.00
24,430,149
0.01
21,769,411
0.01
5,588,618
0.00
526,637
0.02
52,314,815
99.98 66,783,595,250

0.04
0.03
0.01
0.00
0.08
99.92

146,706,137
98,256,386
5,349,083
419,024
250,730,630
65,488,368,815

0.22
0.15
0.01
0.00
0.38
99.62

61,416,468,000

91.61 61,786,900,000

92.44

62,064,724,000

94.41

61,416,468,000
5,609,353,164
67,025,821,164
11.5801

91.61 61,786,900,000
8.37 4,996,695,250
99.98 66,783,595,250
11.5382

92.44
7.48
99.92

62,064,724,000
3,423,644,815
65,488,368,815
11.3145

94.41
5.21
99.62

1,136,194,431

98.15 65,400,000,000

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

                   (หน่วย : บาท)
2558
ร้อยละของ
บาท
สินทรัพย์รวม

1.69
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ*
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
วัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�ำเนินงาน

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ
รายได้จากค่าโดยสาร
หัก: ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าซ่อมบ�ำรุง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ
รายจ่ายฝ่ายทุน
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ

บาท

ร้อยละของ
รายได้รวม

2559
บาท

83

                 (หน่วย : บาท)
2558
ร้อยละของ
ร้อยละของ
รายได้รวม
บาท
รายได้รวม

4,576,047,778
17,490,773
4,593,538,551

99.62
0.38
100.00

4,475,341,528
22,055,932
4,497,397,460

99.51
0.49
100.00

3,957,213,287
26,460,576
3,983,673,863

99.34
0.60
100.00

53,562,378
14,283,301
5,338,989
9,608,076

1.17
0.31
0.12
0.21

52,958,028
14,122,140
5,361,011
9,637,825

1.18
0.31
0.12
0.21

52,271,751
13,939,134
5,350,000
11,299,016

1.31
0.35
0.13
0.29

16,220,358
11,926,017
110,939,119
4,482,599,432

0.35
0.26
2.42
97.58

371,040,684
23,790,478
476,910,166
4,020,487,294

8.25
0.53
10.60
89.40

370,026,911
11,115,298
464,002,110
3,519,671,753

9.29
0.28
11.65
88.35

-

0.00

2,371

0.00

-

-

366,874,482
366,874,482

7.99
7.99

1,390,004,770
1,390,007,141

30.91
30.91

910,003,368
910,003,368

22.85
22.85

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

6,636,148,969
(719,790,880)
(427,268,594)
(367,042,865)
(26,739,009)
(82,010,396)
(104,180,249)
(333,069,199)
(2,060,101,192)

100.00
(10.85)
(6.44)
(5.53)
(0.40)
(1.23)
(1.57)
(5.02)
(31.04)

6,397,131,833
(643,370,700)
(455,143,885)
(393,664,548)
(25,164,437)
(75,150,373)
(109,341,393)
(219,954,969)
(1,921,790,305)

100.00
(10.06)
(7.12)
(6.15)
(0.39)
(1.17)
(1.71)
(3.44)
(30.04)

5,874,069,994
602,195,336
477,445,315
411,011,055
29,772,827
73,239,103
116,355,892
206,837,179
1,916,856,706

100.00
(10.25)
(8.13)
(7.00)
(0.51)
(1.24)
(1.98)
(3.52)
(32.63)

4,576,047,777

68.96

4,475,341,528

69.96

3,957,213,287

67.37
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานให้เป็น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ(ลดลง) เพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง) เพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคาร(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

2560

2559

(หน่วย : บาท)
2558

4,849,473,914

5,410,494,435

4,429,675,121

(33,135,000)
(6,483,116,822)
6,709,000,000
225,883,178
(44,798,009)
1,469,736
150,826
(24,430,149)
(14,748,899)
1.238,907
1,477,680
16,220,358
(13,227,187)
(366,874,482)
4,598,700,873

(6,731,507,990)
6,619,958,144
(111,549,846)
(689,847)
497,818
(122,275,988)
(76,486,975)
239,535
107,613
371,040,684
(10,114,175)
(2,371)
(1,390,004,770)
4,071,256,113

(5,553,471,147)
5,595,000,000
41,528,853
(777,187)
(1,694,941)
99,578,883
70,430,524
726,120
98,331
370,026,911
(23,257,650)
(910,003,368)
4,076,331,597

(370,432,000)
(4,236,816,000)
(4,607,248,000)
(8,547,127)
64,065,560
55,518,433

(277,824,000)
(3,837,444,000)
(4,115,268,000)
(44,011,887)
108,077,447
64,065,560

(445,676,000)
(3,600,136,000)
(4,045,812,000)
30,519,597
77,557,850
108,077,447
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
บวก: รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

13.2

2560

(หน่วย : บาท)
2558

2559

11.5382

11.3145

11.2481

0.7745
0.0634
0.8379
(0.0640)
(0.7320)
11.5801

0.6946
0.2401
0.9347
(0.0480)
(0.6630)
11.5382

0.6081
0.1573
0.7654
(0.0770)
(0.6220)
11.3145

7.25
67,025,821,164
66,876,292,580

8.22
66,783,595,250
65,850,435,234

6.80
65,488,368,815
65,130,616,710

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
ผลการด�ำเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัว
เฉลี่ยระหว่างปี*
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของการซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

2559
7.25
6.87
0.17
6.70
0.37

2558
8.22
6.83
0.72
6.11
0.15

6.80
6.12
0.71
5.41
0.23

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�ำนวนวันทั้งปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซื้อขายและเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือ
ขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร (ร้อยละ)
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสาร
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิกอ่ นหักค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ตัดจ�ำหน่ายต่อรายได้รวม
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ)
*

2559

2558

86.79
86.45

27.43
27.04

5.34
5.33

99.62

99.51

99.34

68.96
31.04
2.42
97.58
97.94

69.96
30.04
10.60
89.40
97.65

67.37
32.63
11.65
88.35
97.64

6.70
0.07

6.07
0.07

5.38
0.06

0.000
99.68

0.001
99.62

0.004
99.65

อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิ
(โดยไม่รวมรายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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14

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของบริษัทจัดการ
(Management Discusssion and Analysis : MD&A)

14.1 การวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในส่วนนี้ ควรอ่านคู่กับงบการเงินส�ำหรับปี 2559/60
งบการเงินส�ำหรับปี 2558/59 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีนั้นๆ
14.1.1 ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
- ภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2559/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�ำเนินงาน 4,849.47 ล้านบาท มีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปีเท่ากับ 66,876.29 ล้านบาท
ท�ำให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2559/60 อยู่ที่ร้อยละ 7.25 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.97 จากร้อยละ 8.22
ในปี 2558/59 เนือ่ งจากรายการก�ำไรสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดค่าเงินลงทุนต�ำ่ กว่าในปีกอ่ น
ส�ำหรับปี 2559/60 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 4,593.54 ล้านบาท โดยอัตราส่วน
ของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี 2559/60 ของกองทุน เท่ากับ
ร้อยละ 6.87 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 6.83 ในปี 2558/59 สาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่มากขึ้น
กองทุนมีคา่ ใช้จา่ ยรวมส�ำหรับปี 2559/60 เท่ากับ 110.94 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จา่ ย
รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2559/60 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 0.17
ลดลงร้อยละ 0.55 จากปี 2558/59 เนื่องจากปีนี้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่ายลดลง โดยตัดจ�ำหน่ายครบจ�ำนวนแล้วในไตรมาส 1 ปี 2559/60
รวมทั้งในปีนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร
กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559/60 เท่ากับ 4,482.60 ล้านบาท อัตราส่วน
ของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2559/60 ของกองทุน
เท่ากับร้อยละ 6.70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 จากร้อยละ 6.11 ในปี 2558/59 เนื่องจากรายได้ที่
เพิ่มขึ้น กอปรกับค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงอย่างมาก
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการซือ้ ขายและการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนระหว่าง
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�ำคัญ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท
ซีอาร์อาร์ซี ชางชุน เรลเวย์ วีฮเี คิล จ�ำกัด (CRRC) และซีเมนส์ เพือ่
รองรับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จา่ ยของกองทุน เป็นจ�ำนวน 12 ตู้ เพือ่
รองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นส�ำหรับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด
ประมาณ 800 ล้านบาท โดยอาจแบ่งช�ำระในช่วงรอบปีบัญชี
2559/60-2562/63 ในอัตราร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 และ
ร้อยละ 5 ตามล�ำดับ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559

กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่
เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

14.1.2 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559/60 เท่ากับ 4,482.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462.11 ล้านบาท
หรือร้อยละ 11.49 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2558/59 ที่ 4,020.49
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้รวมส�ำหรับปี 2559/60 เท่ากับ 4,593.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,497.40 ล้านบาท ในปี
2558/59 จ�ำนวน 96.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.14 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตาม
สัญญาสัมปทานที่เพิ่มขึ้นจาก
1) รายได้คา่ โดยสารส�ำหรับปี 2559/60 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 239.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.74 เท่ากับ
6,636.15 ล้านบาท จาก 6,397.13 ล้านบาท ในปี 2558/59 เนือ่ งจากจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการเติบโตตามธรรมชาติ กอปรกับการรับรูอ้ ตั ราค่าโดยสารเฉลีย่ เต็มปีจากการปรับส่วนลด
ค่าโดยสารส�ำหรับบัตรโดยสารประเภทรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และการยกเลิก
ส่วนลดค่าโดยสารส�ำหรับบัตรโดยสารประเภทเติมเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่บางส่วน
หักกลบกับ
2) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2559/60 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 138.31 ล้านบาท หรือร้อยละ
7.20 เท่ากับ 2,060.10 ล้านบาท จาก 1,921.79 ล้านบาท ในปี 2558/59 (รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
แจกแจงในหัวข้อ 13.1 ตารางสรุปงบการเงิน ในงบก�ำไรขาดทุนข้างต้น) สาเหตุหลักมาจาก
- รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น 113.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.43 เนื่องจากปีนี้มีการสั่งซื้อรถไฟ
ใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้น
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- ต้นทุนพนักงานเพิ่มขึ้น 76.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 เนื่องจากในปีนี้มีการจ่ายค่า
โบนัสเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และการปรับเงินเดือนพนักงานประจ�ำปี
- ค่าใช้จา่ ยในการขายเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย 6.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.13 แต่บางส่วนได้หกั กลบ
กับรายการต่อไปนี้
- ค่าซ่อมบ�ำรุงลดลง 27.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.12 เนื่องจากในปีก่อนมีงานซ่อมบ�ำรุง
หลายรายการ
- ค่าสาธารณูปโภคลดลง 26.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.76 จากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
รวมถึงค่า FT ที่ต�่ำกว่าในปีก่อน
ค่าใช้จา่ ยรวมส�ำหรับปี 2559/60 เท่ากับ 110.94 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารกองทุน 82.79 ล้า นบาท ค่าใช้จ่า ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุ น ตั ด
จ�ำหน่าย 16.22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 11.93 ล้านบาท) ลดลง 365.97 ล้านบาท หรือร้อยละ
76.74 จากจ�ำนวน 476.91 ล้านบาท ในปี 2558/59 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกองทุน 82.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย
371.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 23.79 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2559/60 กองทุนมี
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่ายลดลง โดยตัดจ�ำหน่ายครบจ�ำนวนแล้ว
ในไตรมาส 1 ปี 2559/60 รวมทั้งไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน ในปี 2559/60 เท่ากับ 366.87 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นให้เป็นไป
ตามมูลค่ายุตธิ รรมจ�ำนวน 400.00 ล้านบาท (จากเดิม 65,400.00 ล้านบาท เป็น 65,800.00 ล้านบาท)
โดยบางส่วนหักกลบกับค่าก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (สถานี S4) จ�ำนวน 33.14 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 2 ปี 2559/60
การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ส�ำหรับปี 2559/60 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 99.62 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.11 จากร้อยละ 99.51 ส�ำหรับปี
2558/59 เป็นผลมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น เมื่อ
วิเคราะห์อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสาร
ส�ำหรับปี 2559/60 เท่ากับร้อยละ 68.96 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.00 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2558/59
ที่ร้อยละ 69.96 เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 7.20) สูงกว่า
อัตราส่วนรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3.74) โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวม
ต่อรายได้ค่าโดยสารส�ำหรับปี 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�ำหน่ายลดลง โดยตัดจ�ำหน่ายครบจ�ำนวนแล้วในไตรมาส 1 ปี
2559/60 รวมทัง้ ไม่มคี า่ ธรรมเนียมพิเศษเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการบริหาร จึงท�ำให้อตั ราส่วนนีล้ ดลง
อย่างมาก
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เมื่อพิจารณาอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมส�ำหรับปี 2559/60 เท่ากับร้อยละ
97.58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18 จากร้อยละ 89.40 ในปี 2558/59 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ รวมถึงการลดลงอย่างมากของค่าใช้จา่ ยรวมของกองทุน
ส�ำหรับอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ตัดจ�ำหน่ายต่อรายได้รวมส�ำหรับปี 2559/60 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 97.94 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.29
จากปี 2558/59 ที่ร้อยละ 97.65 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
จากอัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไรของกองทุนในปี 2559/60 ล้วนมีอัตราส่วนที่ดีขึ้น แสดง
ให้เห็นว่า กองทุนมีความสามารถในการหาก�ำไรที่ดีขึ้น
14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 67,041.67 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,800.00 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 400.00 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.61 จาก 65,400.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จากการประเมินมูลค่า)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,191.71 ล้านบาท (ลดลง 221.19 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.66 จาก 1,412.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) และสินทรัพย์อนื่ 49.96 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้
26.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 117.19 จาก 23.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาเหตุหลัก
มาจากลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น) รวมมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 205.76
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.31 จาก 66,835.91 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2559
สินทรัพย์สทุ ธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 67,025.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 242.23 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.36 จาก 66,783.60 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สินทรัพย์สุทธิ (NAV)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็น 11.5801 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.0419 บาทต่อหน่วย
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2559/60 เท่ากับร้อยละ 6.70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63
จากร้อยละ 6.07 ในปี 2558/59 เนื่องจากในปี 2559/60 กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่ายลดลง โดยตัดจ�ำหน่ายครบจ�ำนวนแล้วในไตรมาส 1 ปี 2559/60 รวมทัง้
ไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร นอกจากนี้ กองทุนมีรายได้จากเงินลงทุน
ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิทสี่ งู ขึน้ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กองทุนมีความ
สามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้น
ส�ำหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2559/60 เท่ากับ 0.07 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2558/59
14.1.4 ความสามารถในการช�ำระหนี้
งบดุล
หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจ�ำนวน 15.85 ล้านบาท ลดลง 36.46 ล้านบาท
หรือร้อยละ 69.70 จาก 52.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้จาก
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สัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิและค่าธรรมเนียมพิเศษค้างจ่ายเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการบริหาร
ให้แก่บีทีเอสซีลดลง ทั้งนี้ หนี้สินรวมของกองทุนมีหนี้สินระยะยาวจ�ำนวน 1.55 ล้านบาท เป็นเงิน
ค่าประกันผลงานที่หักไว้ โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 86.79 เท่า เพิม่ ขึน้ จาก 27.43 เท่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีหนี้สินระยะสั้น ณ วันที่ 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�ำระหนี้ระยะสั้นและมี
ความคล่องตัวในการช�ำระหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
14.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 55.52 ล้านบาท
ลดลงจ�ำนวน 8.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.34 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559 ที่จ�ำนวน 64.07 ล้านบาท
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2559/60 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 4,598.70 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 527.44 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2558/59 ทีก่ องทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 4,071.26 ล้านบาท แม้ในปี 2559/60 จะมีรายการการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากกองทุนมี
- การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิในปีนี้ ท�ำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่งปีก่อนเป็นการซื้อเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
- การจ่ายช�ำระเจ้าหนีจ้ ากสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ และเจ้าหนีอ้ นื่ และค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ต�่ำกว่าในปีก่อน ท�ำให้เงินจ่ายออกน้อยลง ส่งผลให้เงินสดเพิ่มขึ้น
- รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่ไม่ใช่เงินสดลดลง ท�ำให้มียอดหักออกจาก
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานลดลงกว่าปีก่อน
แต่บางส่วนหักกลบกับ
- ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ลดลง ท�ำให้กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นน้อยลง
แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนในปี 2559/60 เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กองทุนมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจ�ำนวน 4,607.25 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน
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จากการลดทุน 370.43 ล้านบาท และการแบ่งปันส่วนทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน 4,236.82 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2558/59 จ�ำนวน 491.98 ล้านบาท
(2) รายจ่ายลงทุน & แผนรายจ่ายลงทุน
ส�ำหรับปี 2559/60 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ จ�ำนวน 333.07 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ำรอง 26.67 ล้านบาท 2)
ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับรถไฟฟ้า 275.31 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์
ส�ำหรับส�ำนักงาน 31.09 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหาร
การเดินรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายทีเ่ ป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในโครงการและสืบเนือ่ งมาจากปีกอ่ น
โดยรายจ่ายลงทุนหลักส�ำหรับปี 2559/60 ประกอบด้วย
- ค่าสังซื้อรถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 250.51 ล้านบาท
- ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ส�ำรอง 26.67 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูลและค่าที่ปรึกษา (Backbone Transmission Network
Upgrade) 7.32 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน 6.13 ล้านบาท
- ค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 5.78 ล้านบาท
- ค่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน 5.49 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Automatic Fare
Collection System and Relevant Equipments) 4.83 ล้านบาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.54 ล้านบาท
- ค่าระบบซอฟแวร์ 4.26 ล้านบาท และ
- ค่าระบบชุมสายโทรศัพท์ยอ่ ย (PABX : Private Automatic Branch Exchange) 3.59 ล้านบาท
ทัง้ นี้ รายจ่ายลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2559/60 ต�ำ่ กว่าแผนรายจ่ายลงทุนทีป่ ระมาณการไว้ที่ 490.85
ล้านบาท จ�ำนวน 157.78 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
- การชะลอการช�ำระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 61.39 ล้านบาท
- การตัดรายจ่ายบางรายการและชะลอการช�ำระค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล (Backbone
Transmission Network Upgrade) 15.46 ล้านบาท
- การตัดรายจ่ายบางรายการและชะลอการช�ำระค่าระบบชุมสายโทรศัพท์ยอ่ ย (PABX : Private
Automatic Branch Exchange) 13.84 ล้านบาท
- การตัดรายจ่ายค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 13.41
ล้านบาท
- การชะลอค่าปรับปรุงสถานีสะพากตากสิน 10.00 ล้านบาท
- การชะลอค่าระบบซอฟแวร์ 9.67 ล้านบาท และ
- การชะลอรายการปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน 7.49 ล้านบาท
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ส�ำหรับปี 2558/59 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ จ�ำนวน 219.95 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ำรอง 28.62 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ส�ำหรับรถไฟฟ้า 107.45 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับ
ส�ำนักงาน 83.88 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้
ในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายทีเ่ ป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในโครงการ โดยรายจ่าย
ลงทุนหลักส�ำหรับปี 2558/59 ประกอบด้วย
- ค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล (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
- ค่าระบบชุมสายโทรศัพท์ยอ่ ย (PABX : Private Automatic Branch Exchange) 18.16 ล้านบาท
ทัง้ นี้ รายจ่ายลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2558/59 ต�ำ่ กว่าแผนรายจ่ายลงทุนทีป่ ระมาณการไว้ที่ 283.56
ล้านบาท จ�ำนวน 63.61 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเลื่อนการก่อสร้างเพิ่มเติมส�ำหรับ
สถานีบริการในอนาคต 45.00 ล้านบาท และเลื่อนการจ่ายค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล
(Backbone Transmission Network Upgrade) 11.10 ล้านบาท ซึ่งจะด�ำเนินการต่อไปในปี
2559/60
ส�ำหรับแผนรายจ่ายลงทุนส�ำหรับกองทุนในปี 2560/61 ทางบีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายทั้งสิ้น
620.17 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง 184.96 ล้านบาท
2) ค่าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ 345.81 ล้านบาท 3) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับส�ำนักงาน
48.31 ล้านบาท และ 4) ค่าอะไหล่สำ� รองและอืน่ ๆ 41.09 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลัก
แบ่งเป็น
- ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง และอะไหล่ส�ำรองเกี่ยวกับรถไฟ 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�ำเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน แต่ถ้า
หากกองทุนมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะกูย้ มื เงิน กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�ำได้ไม่ยาก เนือ่ งจากอัตราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่ำดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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(4) ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตาม Covenant
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 หนีส้ นิ รวมของกองทุน มีจำ� นวน 15.85 ล้านบาท ลดลง 36.46 ล้านบาท
หรือร้อยละ 69.70 จาก 52.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาเหตุหลักมาจาก
เจ้าหนีจ้ ากสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิและค่าธรรมเนียมพิเศษค้างจ่ายเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
ในการบริหารให้แก่บีทีเอสซีลดลง ทั้งนี้ หนี้สินรวมของกองทุนมีหนี้สินระยะยาวจ�ำนวน 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�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชี 2559/60 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่าย
เงินปันผลครั้งที่ 13-16 รวมเป็นเงินปันผล 0.772 บาท/หน่วย และส�ำหรับผลการด�ำเนินงานใน
รอบปีบญ
ั ชี 2558/59 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครัง้ ที่ 9-12 รวมเป็นเงินปันผล 0.692
บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้
อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(ราคา IPO เท่ากับ 10.80 บาท)
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (10.723 บาท)
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (10.675 บาท)
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (10.611 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (11.30 บาท)
ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (11.50 บาท)

ปี 2559/60
(ร้อยละ)
7.15

ปี 2558/59
(ร้อยละ)
6.41

7.20
7.23
7.28
6.83
6.71

6.45
6.48
6.52
6.12
6.02

จากตารางอัตราผลตอบแทนข้างต้น จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนในปี 2559/60 เพิม่ ขึน้
จากอัตราผลตอบแทนของกองทุนในปี 2558/59 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้
การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2559/60 เท่ากับร้อยละ 99.68 ใกล้เคียง
กับร้อยละ 99.62 ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2558/59 แสดงให้เห็นว่ากองทุนได้จ่ายเงินปันผลในระดับที่
สูงเกือบทั้งหมดของก�ำไรที่จ่ายปันผลได้
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
14.2.1 รายจ่ายลงทุน
บีทเี อสซีมแี ผนรายจ่ายลงทุนส�ำหรับกองทุนในปี 2560/61 เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 620.17 ล้านบาท แบ่งเป็น
1) ค่ารถไฟ 184.96 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 345.81 ล้านบาท 3) ค่าอุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับส�ำนักงาน 48.31 ล้านบาท และ 4) ค่าอะไหล่ส�ำรองและอื่นๆ 41.09 ล้านบาท
โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักจะเป็นค่ารถไฟและอะไหล่ส�ำรอง 196.65 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบ
การเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (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�ำรุง
วันที่ 15 กันยายน 2557 บีทเี อสซีได้ทำ� สัญญาซ่อมบ�ำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572
(สิน้ สุดสัญญาสัมปทาน) ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว บีทเี อสซีมภี าระผูกพันเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุง
รักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ำรุงของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยาย)
(รวมงานซ่อมบ�ำรุงรถไฟครั้งใหญ่ -Train overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะค�ำนวณโดยน�ำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้
บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 มีจ�ำนวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3
ล้านยูโร โดยภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อสมมติฐานทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บภายใต้
สัญญาซ่อมบ�ำรุง เป็นจ�ำนวนเงิน 231.97 ล้านบาท และ 2.94 ล้านยูโร (2559 : 232.68 ล้านบาท
และ 2.96 ล้านยูโร)
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
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รายงานและงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท (กองทุนฯ) ซึง่
ประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับ
ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนด
นัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่อง
เหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
การรับรูร้ ายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิเป็นรายการทีม่ สี าระส�ำคัญต่องบการเงิน ดังนัน้ ข้าพเจ้า
จึงให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับความครบถ้วน และความถูกต้องของการรับรู้รายได้ในงบการเงินของกองทุนฯ
ข้าพเจ้าได้อา่ นและท�ำความเข้าใจเนือ้ หาของสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งรายได้จากสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ และ
ได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวงจรรายได้และการจัดเก็บรายได้ รวมถึงตรวจสอบการรับรูร้ ายได้วา่ สอดคล้องกับนโยบายการรับรูร้ ายได้ของกองทุนฯ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำ� การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือ่ ตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 กองทุนฯ มีเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิซึ่งแสดง
ตามมูลค่ายุติธรรมในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน 65,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของ
สินทรัพย์รวม เงินลงทุนดังกล่าวไม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาเทียบเคียงได้สำ� หรับเงิน
ลงทุนอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ผู้บริหารกองทุนฯ จึงก�ำหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวโดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ผู้บริหารกองทุนฯ ต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลการด�ำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการบริหารเงินลงทุน
ดังกล่าว รวมถึงการก�ำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญในการวัดมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทำ� ความเข้าใจเกีย่ วกับการค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ พิจารณา
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและแบบจ�ำลองที่
ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินที่จัดท�ำโดยผู้ประเมินราคา
อิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม�ำ่ เสมอของการใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองดังกล่าว รวมถึงประเมินความรูค้ วามสามารถ
และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวโดยการตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบ
ทานข้อมูลที่จ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต เพือ่ ประเมินการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารกองทุนฯ ในการประมาณผลการด�ำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนทดสอบ
การค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมตามแบบจ�ำลองและข้อสมมติข้างต้น
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารกองทุนฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกองทุนฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ น
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารกองทุนฯทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารกองทุนฯมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่
ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนิน
งานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกองทุนฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ ง
ทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ ป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุนฯ
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
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•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารกองทุนฯ จัดท�ำ

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า
จะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการ
สือ่ สารดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนีค้ อื นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 22 พฤษภาคม 2560

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท (2559: 61,399 ล้านบาท))
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 1,134 ล้านบาท (2559: 1,348 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท
(2559: 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6750 บาท)
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ก�ำไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

7

2560

(หน่วย: บาท)
2559

65,800,000,000

65,400,000,000

1,136,194,431
55,518,433
44,798,009
58,851
5,103,794
67,041,673,518

1,348,840,940
64,065,560
1,528,587
16,220,358
5,254,620
66,835,910,065

11

7,020,512
6,827,525
2,004,317
15,852,354
67,025,821,164

24,430,149
21,769,411
5,588,618
526,637
52,314,815
66,783,595,250

12

61,416,468,000
61,416,468,000
5,609,353,164
67,025,821,164

61,786,900,000
61,786,900,000
4,996,695,250
66,783,595,250

11.5801
5,788,000,000

11.5382
5,788,000,000

9
11
10

13
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ราคาทุน
(บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

2560

CB16512B
CB16519A
CB16526A
CB16526B
CB17427A
CB17511B
CB17518A
CB17518B
CB17525A
CB17525B
CB17824A
CB17831A

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

วันครบก�ำหนด

12 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559
27 เมษายน 2560
11 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
24 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมเงินลงทุนในพันธบัตร

ประเภทเงินลงทุน

1.365
1.365
1.400
1.3250 - 1.3950
1.390
1.383
1.4000 - 1.4150
1.392
1.3950 - 1.4200
1.3950 - 1.4050
1.499
1.4925 - 1.5050

อัตราผล
ตอบแทน
(ร้อยละ)
90,000,000
15,000,000
220,000,000
90,000,000
160,000,000
160,000,000
105,000,000
300,000,000
1,140,000,000

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)
89,910,016
14,977,431
219,601,288
89,838,623
159,669,546
159,668,477
104,379,050
298,150,000
1,136,194,431

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุข้อ 7)  
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพื่อรับโอนรายได้สุทธิที่มาจากการด�ำเนินงานของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานลงวันที่ 9 เมษายน 2535
ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) โดยรายได้สุทธิดังกล่าวครอบคลุม รายได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน
2556 จนถึงวันหมดอายุสัญญาสัมปทาน (4 ธันวาคม 2572)
61,432,135,000 65,800,000,000
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
61,432,135,000 65,800,000,000

ประเภทเงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

0.13
0.02
0.33
0.13
0.24
0.24
0.16
0.45
1.70

40,000,000
55,000,000
70,000,000
325,000,000
490,000,000

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)

39,938,762
54,901,448
69,852,640
324,333,534
489,026,384

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.06
0.08
0.10
0.49
0.73

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

98.30 61,399,000,000 65,400,000,000
98.30 61,399,000,000 65,400,000,000
ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

97.98
97.98

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ราคาทุน
(บาท)

2559

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
1.5250
1.5000
1.5250
1.6000
1.6000

21 เมษายน 2559
4 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
24 พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559

1.4300
1.4200

อัตราผล
ตอบแทน
(ร้อยละ)

วันครบก�ำหนด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

วันครบก�ำหนด

TB16504A 4 พฤษภาคม 2559
TB16511A 11 พฤษภาคม 2559

เงินฝากประจ�ำ และบัตรเงินฝาก
เงินฝากประจ�ำ
ธนาคารออมสิน
เงินฝากประจ�ำ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝากประจ�ำ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เงินฝากประจ�ำ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เงินฝากประจ�ำ
รวมเงินลงทุนในเงินฝากประจ�ำ และบัตรเงินฝาก
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

ตั๋วเงินคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
รวมเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง

ประเภทเงินลงทุน

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

-

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

-

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

1,140,000,000 1,136,194,431
62,572,135,000 66,936,194,431

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)

2560

-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)

50,000,000
80,000,000
130,000,000

มูลค่าที่ตราไว้
(บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

49,936,342
79,878,214
129,814,556

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

2559

85,000,000
85,000,000
85,000,000
85,000,000
240,000,000
240,000,000
100,000,000
100,000,000
220,000,000
220,000,000
730,000,000
730,000,000
1.70 1,350,000,000 1,348,840,940
100.00 62,749,000,000 66,748,840,940

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

0.13
0.13
0.36
0.15
0.33
1.10
2.02
100.00

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

0.07
0.12
0.19

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท
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รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 8, 11
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
11, 15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย 10
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

2560

(หน่วย: บาท)
2559

4,576,047,778
17,490,773
4,593,538,551

4,475,341,528
22,055,932
4,497,397,460

53,562,378
14,283,301
5,338,989
9,608,076
16,220,358
11,926,017
110,939,119
4,482,599,432

52,958,028
14,122,140
5,361,011
9,637,825
371,040,684
23,790,478
476,910,166
4,020,487,294

366,874,482
366,874,482
4,849,473,914

2,371
1,390,004,770
1,390,007,141
5,410,494,435

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
6, 12
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
6, 14
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

2560
4,482,599,432
366,874,482
4,849,473,914
(370,432,000)
(4,236,816,000)
242,225,914
66,783,595,250
67,025,821,164

(หน่วย: บาท)
2559
4,020,487,294
2,371
1,390,004,770
5,410,494,435
(277,824,000)
(3,837,444,000)
1,295,226,435
65,488,368,815
66,783,595,250
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รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน:
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานให้เป็น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์อื่นลดลง
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
รายการก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ

(หน่วย: บาท)
2559

4,849,473,914

5,410,494,435

(33,135,000)
(6,483,116,822)
6,709,000,000
225,883,178
(44,798,009)
1,469,736
150,826
(24,430,149)
(14,748,899)
1,238,907
1,477,680
16,220,358
(13,227,187)
(366,874,482)
4,598,700,873

(6,731,507,990)
6,619,958,144
(111,549,846)
(689,847)
497,818
(122,275,988)
(76,486,975)
239,535
107,613
371,040,684
(10,114,175)
(2,371)
(1,390,004,770)
4,071,256,113

(370,432,000)
(4,236,816,000)
(4,607,248,000)
(8,547,127)
64,065,560
55,518,433

(277,824,000)
(3,837,444,000)
(4,115,268,000)
(44,011,887)
108,077,447
64,065,560

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด
บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2559

(หน่วย: บาท)
ส�ำหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 17 เมษายน
2556

ส�ำหรับปีสิ้นสุด (วันจดทะเบียนตัง้ กองทุน)
วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557

11.5382
-

11.3145
-

11.2481
-

10.8000

0.7745
0.0634
0.8379
(0.0640)
(0.7320)
11.5801

0.6946
0.2401
0.9347
(0.0480)
(0.6630)
11.5382
(0.04)

0.6081
0.1573
0.7654
(0.0770)
(0.6220)
11.3145
(0.22)

0.5793
0.2938
0.8731
(0.4250)
11.2481
-

7.25

8.22

6.80

7.87

66,783,595,250

65,488,368,815

65,104,505,694

0.72

0.71

0.71

6.83

6.12

5.93

0.15

0.23

94.00

65,850,435,234

65,130,616,710

64,231,056,785

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
   ด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
        ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด (บาท)
67,025,821,164
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)
0.17
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)
6.87
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
การซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ระหว่างปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
0.37
ระหว่างปี/งวด (ร้อยละ)*
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี/งวด (บาท) 66,876,292,580

* การซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็น
รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
1. ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก�ำหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของ
โครงการ โครงการได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 17 เมษายน
2556 โดยไม่มีการก�ำหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ ระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการน�ำเงินทีไ่ ด้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน กองทุนฯ ได้ลงทุนเริม่ แรก
ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิจากการด�ำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักของบริษทั ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17.0
กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ถึงสถานีสะพานตากสิน (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก”) ทั้งนี้กองทุนฯ อาจด�ำเนินกิจกรรมอื่นๆ
เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตทีส่ ามารถกระท�ำได้ตามหลัก
เกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจ
รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556
กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ�ำหน่ายแล้ว
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายการทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และจัดท�ำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�ำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีส�ำหรับกิจการ
ที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปีปจั จุบนั กองทุนฯได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี ทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ
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หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 (เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2559 ส�ำหรับกองทุนฯ) มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�ำนวนหลายฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 (เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ส�ำหรับกองทุนฯ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน บริษัทจัดการฯ
เชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจะบันทึกเป็นรายได้ตามจ�ำนวนที่ระบุในสัญญาโดย
ถือตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงและถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�ำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดที่กองทุนฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดการฯ ก�ำหนดราคายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันทีใ่ นงบดุลโดยใช้ราคาทีไ่ ด้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือรายงานการสอบทาน
การประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินมูลค่าจะท�ำเมื่อมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัด
ให้มีการประเมินมูลค่าทุก 3 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดและจัดให้มีการสอบทานการประเมิน
มูลค่าอย่างน้อยทุกหนึ่งปี นับแต่วันที่มีการประเมินราคาครั้งล่าสุด
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ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) ถือเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นใน
งบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนีใ้ นความต้องการของตลาดซึง่ เป็นเงินลงทุนทีม่ ตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า
ยุตธิ รรมโดยใช้ราคาทีค่ ำ� นวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซือ้ ขายครัง้ ล่าสุดของวันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที่ค�ำนวณจากอัตราผลตอบแทน
ของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งบริษัทจัดการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ก�ำไร
หรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ ในงบก�ำไรขาดทุน ราคาทุน
ของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวก
ดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันวัดค่าเงินลงทุนในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน
“ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล
4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูก
กองทุนฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกองทุนฯ บริษทั จัดการฯ ผูบ้ ริหารกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั จัดการฯ ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงาน
ของกองทุนฯ
4.4 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
4.5 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน/ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี
4.6 การแบ่งปันส่วนทุน
กองทุนฯ บันทึกลดก�ำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล
4.7 ภาษีเงินได้
กองทุนฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย
4.8 ประมาณการหนี้สิน
กองทุนฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯ จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพัน
นั้นและกองทุนฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.9 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุนฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณี
ทีไ่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�ำ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯ จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
การวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิก�ำหนดโดยใช้มูลค่าตามรายงานการประเมิน
หรือรายงานสอบทานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
โดยในการประเมินค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการประมาณการจ�ำนวนกระแสเงินสดในอนาคตที่จะเกิด
จากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งประกอบด้วยประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษาตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานทีเ่ หลืออยู่ และน�ำมา
คิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม โดยผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
จะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย จ�ำนวน
เที่ยวโดยสาร อัตราค่าโดยสารที่แท้จริง ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุง ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน และ
อัตราคิดลด
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีที่กองทุนฯมีกำ� ไรสะสม
เพียงพอ
1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของก�ำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้ว โดยก�ำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้ว หมายถึงก�ำไรสุทธิของกองทุนฯ ทีป่ รับปรุงด้วยรายการ
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าเงินลงทุน รายการเงินส�ำรองทีก่ นั ไว้เพือ่ ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา หรือปรับปรุง
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน และรายการเงินส�ำรองทีก่ นั ไว้เพือ่ ช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ตามแผนการทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการฯ ได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) ในกรณีที่กองทุนฯ มีก�ำไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�ำไรสะสมได้
3) ในกรณีทกี่ องทุนฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทั จัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�ำไร
สุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ 1) และ/หรือจากก�ำไรสะสมตามข้อ 2) ข้างต้น
การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผลนั้น หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน
เพือ่ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เว้นแต่กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั
จัดการฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมมี ลู ค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษทั จัดการฯ สงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่จา่ ยเงินปันผลในครัง้ นัน้ และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพือ่
น�ำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
การลดทุน
บริษัทจัดการฯ อาจจะกระท�ำการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
1) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�ำหนด
2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฎข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก�ำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
3) กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนฯ
4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
7. เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
กองทุนฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 เพื่อรับ
โอนสิทธิรายได้สุทธิที่มาจากการด�ำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน
ลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (“สัญญาสัมปทาน”) ระหว่างกรุงเทพมหานคร (“กทม.”)
และบีทีเอสซี โดยรายได้สุทธิดังกล่าวครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วันที่สัญญาฯ มีผลบังคับใช้ (17 เมษายน 2556) จนถึง
วันหมดอายุสัญญาสัมปทาน (4 ธันวาคม 2572) โดยรายได้สุทธิประกอบด้วย รายได้จากค่าโดยสาร และสิทธิและ
การเรียกร้องใดๆ ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน หลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่าย
รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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กรุงเทพสายหลักทีเ่ กิดขึน้ กับบีทเี อสซี (ไม่รวมถึงค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้
รับจากธนาคาร หรือข้อก�ำหนดทางการเงินอืน่ ๆ ของบีทเี อสซี) และค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ทัง้ นีร้ ายได้สทุ ธิ
และสิทธิและการเรียกร้องใดๆ ทีก่ องทุนฯ จะได้รบั ตามสัญญาฯนัน้ จะไม่รวมรายได้จากการประกอบธุรกิจอืน่ ของ
บีทเี อสซีซงึ่ รวมถึงรายได้จากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้า โครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษภายใต้สญ
ั ญา
กับ กทม. และรายได้จากพื้นที่โฆษณาและพื้นที่ว่างในสถานีรถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้า
ภายใต้สญ
ั ญาฯ บีทเี อสซีตกลงรับภาระภาษีธรุ กิจเฉพาะอันเกีย่ วเนือ่ งกับรายการสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ
ที่เกิดกับกองทุนฯ
ภายใต้สัญญาฯ กองทุนฯ ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) รายปี
ให้แก่บีทีเอสซี เฉพาะในกรณีที่รายได้สุทธิที่เกิดขึ้นประจ�ำงวดสูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิประจ�ำงวดในอัตรา
ดังนี้
1) อัตราร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของประมาณการ
รายได้สุทธิประจ�ำงวด
2) อัตราร้อยละ15 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้สุทธิประจ�ำงวด
ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค�้ำประกันโดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี บีทีเอสกรุ๊ปเป็นผู้ให้การค�้ำประกันแบบการจ�ำกัดความรับผิดต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาฯ (ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันจ�ำนวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่กองทุนฯ จะได้รับ)
นอกจากนี้ บีทีเอสกรุ๊ปตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบีทีเอสซีขั้นต�่ำ ร้อยละ 97.46 ไว้ และเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามภาระผูกพันของบีทีเอสกรุ๊ปตามสัญญาสนับสนุนและค�้ำประกัน บีทีเอสกรุ๊ปได้จ�ำน�ำหุ้นในบีทีเอสซี
ดังกล่าวทั้งหมดไว้กับกองทุนฯ และเข้าท�ำสัญญา จะซื้อจะขายหุ้นกับกองทุนฯ เพื่อขายหุ้นที่ตนถือในบีทีเอสซี
ดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯ มีสิทธิซื้อหุ้นบีทีเอสซีที่บีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจ้าของเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฯ ในราคาที่ก�ำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น
กองทุนฯ จ่ายเงินลงทุนในสัญญาฯ เป็นจ�ำนวน 61,399 ล้านบาทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 และมีการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
2560
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - ราคาทุน
เงินลงทุนในสัญญาฯ ต้นปี
บวก: ลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
เงินลงทุนในสัญญาฯ ปลายปี
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนต้นปี
บวก: ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนระหว่างปี
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนปลายปี
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิปลายปี - ราคายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
2559

61,399,000
33,135
61,432,135

61,399,000
61,399,000

4,001,000
366,865
4,367,865
65,800,000

2,611,000
1,390,000
4,001,000
65,400,000
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุนฯ บีทีเอสซี และบริษัท เอไอเอ จ�ำกัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว โดยกองทุนฯ และเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ในระหว่างปีปัจจุบัน
กองทุนฯ ได้บนั ทึกค่าก่อสร้างสถานีดงั กล่าวในเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิเป็นจ�ำนวน 33 ล้านบาท
8. รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
			

(หน่วย: พันบาท)
2559

2560
รายได้จากค่าโดยสาร
หัก : ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
		 ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุง
		 รายจ่ายฝ่ายทุน
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน

6,636,149
(1,299,763)
(427,269)
(333,069)
4,576,048

6,397,132
(1,246,691)
(455,144)
(219,955)
4,475,342

9. เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร/ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

เงินต้น (พันบาท)
2560
2559

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2560
2559

47,253

29,422

0.375

0.375

8,265
55,518

34,644
64,066

0.500

0.500

10. ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

2560
1,111,095

2559
1,111,095

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(1,111,095)

(1,094,875)

16,220

16,220
371,041

ราคาตามบัญชี - สุทธิ
ค่าตัดจ�ำหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี
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11. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษทั เหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
(บริษัทจัดการฯ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
53,562
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่)
รับโอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
4,576,048
ส�ำรองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
		 การบริหาร
เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ
59,843

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการก�ำหนดราคา

2559

52,958 ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

4,475,342
14,276

ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา

56,860

ตามที่เกิดขึ้นจริง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2559

2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ส�ำรองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร

4,569

4,540

44,798
-

24,430
14,276

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนฯ มีรายการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากกองทุนแห่งหนึ่งเป็น
จ�ำนวน 191,442 พันบาท ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริหารงานโดยบริษัทจัดการฯ (2559: 79,975 พันบาท)
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12. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
2559 มีดังนี้

ยอดต้นปี
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ยอดปลายปี

จ�ำนวนหน่วย
(พันหน่วย)
5,788,000
5,788,000

2560
มูลค่า
ต่อหน่วย
(บาท)
10.6750
(0.0640)
10.6110

จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนหน่วย
(พันบาท) (พันหน่วย)
61,786,900 5,788,000
(370,432)
61,416,468 5,788,000

2559
มูลค่า
ต่อหน่วย
(บาท)
10.7230
(0.0480)
10.6750

จ�ำนวนเงิน
(พันบาท)
62,064,724
(277,824)
61,786,900

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทจัดการฯ ได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0640 บาท
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 370 ล้านบาท โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนหน่วยจดทะเบียน เพือ่ เป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน
เนื่องจากกองทุนมีเงินสดส่วนเกินจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นผลให้ทุนที่ได้
รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 61,416 ล้านบาท โดยการด�ำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือชี้ชวน
โครงการรวมถึงประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการของกองทุนฯ และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 22/2557 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4 )
13. ก�ำไรสะสม

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม
ก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
หัก: การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม
ก�ำไรสะสมต้นปี
บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานในระหว่างปี
หัก: การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
ก�ำไรสะสมปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม
2560
2559
10,893,169
6,872,682
2
4,001,004
2,610,999
(9,897,480)
(6,060,036)
4,996,695
3,423,645
4,849,474
5,410,494
(4,236,816)
(3,837,444)
5,609,353
4,996,695

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

14. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ประกาศจ่าย

ส�ำหรับรอบระยะเวลา

อัตราหน่วยละ
(บาท)
16 พฤษภาคม 2559
1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
0.167
8 สิงหาคม 2559
1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
0.189
7 พฤศจิกายน 2559
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
0.188
10 กุมภาพันธ์ 2560
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
0.188
รวมเงินปันผลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
0.732

รวม
(พันบาท)
966,596
1,093,932
1,088,144
1,088,144
4,236,816

25 พฤษภาคม 2558
1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
10 สิงหาคม 2558
1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
9 พฤศจิกายน 2558
1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
11 กุมภาพันธ์ 2559
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รวมเงินปันผลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

798,744
972,384
1,036,052
1,030,264
3,837,444

0.138
0.168
0.179
0.178
0.663

15. ค่าใช้จ่าย
บริ ษั ท จั ด การฯ ค� ำ นวณค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้ ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ า ธรรมเนี ย ม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัทจัดการฯ ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ทั้งนี้ จะไม่ต�่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�ำนอง
เดียวกัน)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนฯ ทั้งนี้ จะไม่ต�่ำกว่า 350,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�ำนองเดียวกัน)
และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนฯ ทั้งนี้ สูงสุดจ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�ำนองเดียวกัน)
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16. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนฯได้ซื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน) เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 12,495 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.68 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (2559: จ�ำนวน 10,611 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.11)
17. ภาระผูกพัน
17.1 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สัญญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและหนังสือชี้ชวน
17.2 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
17.3 กองทุนฯ มีภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิในนาม
ของบีทีเอสซีดังต่อไปนี้
1) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
กองทุนฯ มีภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และการ
ปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน
2) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าและบริการ
กองทุนฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า สัญญาบริการและสัมปทานอื่นๆ ที่จะต้องจ่ายช�ำระในอนาคต
3) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซ่อมบ�ำรุงฯ
กองทุนฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ในการ
ซ่อมบ�ำรุงของโครงการ
4) การค�้ำประกัน
กองทุนฯ มีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค�ำ้ ประกันการใช้ไฟฟ้าซึง่ ออกโดยธนาคารในนามของบีทเี อสซี
ให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ�ำนวนประมาณ 38 ล้านบาท (2559: 38 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
5) ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กองทุนฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในอนาคตใน
กรณีทพี่ นักงานของบีทเี อสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก
17.4 กองทุนฯ มีภาระผูกพันภายใต้บนั ทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4) ระหว่างกองทุนฯ บีทเี อสซี
และเอไอเอ ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนฯ และเอไอเอร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

รายงานประจำ�ปี 2559/60
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

17.5 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการที่ต้องจ่ายช�ำระในอนาคต จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
ภายใต้สัญญาดังกล่าวมีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559

2560
จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

5
-

6
5

18. ส่วนงานด�ำเนินงาน
กองทุนฯ ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียว คือ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ ก�ำไร สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินนี้ จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทาง
ธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว
19. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560
ระดับ 1
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ระดับ 2
-

1,136

ระดับ 3
65,800
-

รวม
65,800
1,136

(หน่วย: ล้านบาท)
2559
ระดับ 1
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ระดับ 2
-

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

1,349

ระดับ 3
65,400
-

รวม
65,400
1,349
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20. เครื่องมือทางการเงิน
20.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของกองทุนฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีจ้ ากสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ กองทุนฯ มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัท
จัดการฯควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการก�ำหนดให้มกี ารน�ำส่งเงินสดรับจากรายได้คา่ โดยสารสุทธิให้แก่กองทุนฯ
เป็นรายวัน ดังนั้น กองทุนฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทุนฯ มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากธนาคาร
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน หรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯ จึงอยู่
ในระดับต�่ำ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
(หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง
คงที่
ตามราคา
ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี
ตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1,136
-

56

-

1,136
56

1.3825 - 1.5050
0.3750 - 0.5000

-

-

45

45

-

-

-

7
7

7
7

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง
คงที่
ตามราคา
ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี
ตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ
เจ้าหนีอ้ นื่ และค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1,349
-

64

-

1,349
64

1.325 - 1.600
0.375 - 0.500

-

-

24
22
6

24
22
6

-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น คือ ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของเครือ่ งมือทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนฯ ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล
19.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กองทุนฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วาม
เกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะก�ำหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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20. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
และการด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข
การจัดตั้งกองทุนฯ
21. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�ำนาจของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
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เอกสารแนบ 2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
		
สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 66,876,292,580 บาท

จ�ำนวนเงิน
หน่วย : พันบาท
53,562.00
14,284.00
5,339.00
16,220.00
9,608.00
11,926.00
110,939.00

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0.08
0.02
0.01
0.03
0.01
0.02
0.17
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เอกสารแนบ 3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
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วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤษภาคม 2560
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