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1.1	 ชื่อกองทุน	ประเภท	เงินทุนจดทะเบียน	และอายุกองทุน

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

 ประเภทโครงการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 เงินทุนจดทะเบียน  

• วันจัดตั้งกองทุน 62,510,400,000 บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบล้านสี่แสนบาท)

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

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

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

 อายุกองทุน ไม่ก�าหนดอายุกองทุน

1.2	 ชื่อบริษัทจัดการ	และผู้ดูแลผลประโยชน์

 บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลกองทุน
1
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2.1	 วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

• วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และเป้าหมาย

กองทนุจัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ลงทนุในกจิการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนสามารถจ่าย
ผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุน
ต่อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่น่าพอใจ

ทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรกคือรายได้สุทธท่ีิจะเกดิข้ึนจากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลกั (อันได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายแรกเริม่ ซึง่ครอบคลมุระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ได้แก่ 
สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร
จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันท่ีท�าการซื้อขายเสร็จสิ้น
จนถงึวนัสิน้สดุอายสุญัญาสมัปทาน คอืวนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 ซึง่สญัญาสมัปทานดงักล่าวมอีายสุมัปทาน 
30 ปี

• กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

1.	 การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

ทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรกมีโอกาสเตบิโตจากจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พ่ิมข้ึน และจากการปรบัเพิม่ของราคา
ค่าโดยสาร 

ด้วยการพฒันาและขยายตวัของกรงุเทพมหานคร คาดว่าจะท�าให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ
การใช้บริการเพื่อเดินทางสู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีระบบขนส่งมวลชนระบบรางให้
บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ดังนั้น กองทุนจึงจะเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว

นอกจากการเตบิโตตามการขยายตวัของกรงุเทพมหานครดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทนุยงัมนีโยบายทีจ่ะ
สร้างการเติบโตของเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มรายได้สุทธิที่กองทุนจะได้รับจากการ
ลงทนุในทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรก ท้ังนี ้กองทนุมนีโยบายจะสร้างความเตบิโตดงักล่าวโดยใช้กลยทุธ์
ดังนี้

(1)	 การปรับราคาค่าโดยสาร

 ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Rate) แต่ต้องไม่
เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 เมษายน 
2556 ได้มีการปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 
20.1-60.3 บาท โดยล่าสุด ได้มีการปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Rate) เพิ่มขึ้น เป็นอัตรา
เท่ากับ 16-44 บาท เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2560  

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

2
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 บีทีเอสซีสามารถปรับค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ไม่เกินหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลา 18 เดือน อนึ่ง ทาง 
บีทีเอสซีสามารถปรับโปรโมชั่นของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป และ ประเภท 30 
วนั ส�าหรบันกัเรยีน – นกัศึกษาได้ โดยล่าสดุทางบทีเีอสซไีด้มกีารปรบัค่าโดยสารประเภท 30 วนั ส�าหรบั
บุคคลทั่วไป และส�าหรับนักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้นประเภทละ 1 บาทต่อเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ที่ผ่านมา 

 นอกจากนี ้เพดานค่าโดยสารสงูสดุท่ีเรยีกเกบ็ได้นัน้ จะสามารถปรบัขึน้ได้ตามปัจจยัและเงือ่นไขต่างๆ 
ทีก่�าหนดในสญัญาสมัปทาน ซึง่รวมไปถงึการเพิม่ขึน้ของดัชนรีาคาผูบ้รโิภคชดุประจ�าเดอืนท่ัวไปส�าหรับ
เขตกรุงเทพมหานครซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับดัชนีของเดือนใดๆ ที่ผ่านมาแล้วไม่
น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะสามารถปรับได้ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ยังสามารถปรับได้ในกรณีพิเศษอื่นๆ 
เช่น ค่าไฟฟ้าท่ีเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญั ฯลฯ โดยการปรบัข้ึนในแต่ละกรณดีงักล่าวจะต้องด�าเนนิ
การตามขัน้ตอนทีร่ะบไุว้ในสญัญาสมัปทาน ซึง่อาจรวมถงึการได้รบัความเหน็ชอบจาก กทม. หรอืคณะ
กรรมการทีป่รึกษา หรอืขึน้อยู่กบันโยบายรัฐบาลในเวลานัน้ๆ ทัง้นี ้ในอดตีการปรบัเพ่ิมค่าโดยสารเพิม่
ขึ้นท�าให้มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ�านวนผู้โดยสารจะลดลงในปีนั้น

(2)	 การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

 เพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะให้มีการลงทุนจัดหา
ขบวนรถไฟฟ้าในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเพ่ิมเติม ทั้งน้ี เงินลงทุนที่ใช้เพื่อจัดให้มีการซื้อ
รถไฟฟ้าเพิม่เตมิส�าหรบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัในแต่ละปีถือเป็นส่วนหนึง่ของค่า
ใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีต้องน�าส่งให้แก่กองทุน

 ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ�านวน 12 ตู้ (ตามที่จัดสรรให้เป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุน) และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 700 ล้านบาท โดยอาจแบ่งช�าระใน
ช่วงรอบปีบัญชี 2559/60-2562/63 ในอัตราร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 5 ตาม
ล�าดับ 

(3)	 การตดิตามตรวจสอบธุรกิจและการด�าเนินงานทรพัย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานอย่างใกล้ชดิและด้วย
ความระมัดระวัง

 กองทนุมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการด�าเนนิงานของบทีีเอสซหีรอืบคุคลอืน่ใดท่ีเกีย่วข้องซึง่ด�าเนนิ
งานหรอืบรหิารจดัการกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโดยผ่านวธิกีารหลายวธิกีาร โดยระบบการตดิตามตรวจ
สอบส�าหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก เช่น สิทธิในการเสนอช่ือตัวแทนของกองทุนเข้าไปเป็น
กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซี สิทธิในการควบคุมการด�าเนินงานบริษัท
ที่ส�าคัญของบีทีเอสซี (อันได้แก่ เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่
กระท�าการ (Negative Undertakings)) สิทธิในการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหน้าที่ของบีทีเอสซีในการรายงานการด�าเนินงานและผลการ
ปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก�าหนด เป็นต้น 

 นอกจากนี ้ตามสัญญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิและสญัญาสนบัสนนุและค�า้ประกนัของผู้สนบัสนนุ 
การด�าเนินการใน “เรื่องสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทิเช่น การก่อให้เกิดรายจ่ายฝ่ายทุน หรือ
หนี้สินใหม่เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ การประกอบธุรกิจประเภทอื่น เป็นต้น จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการซึ่งกองทุนเป็นผู้
เสนอชื่อ นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก�าหนดได้ ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้องก�าหนด
ให้การเข้าท�าเรือ่งสงวนไว้จะต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบีทเีอสซใีนลกัษณะท่ีต้องมคีะแนน
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เสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอช่ืออย่างน้อยหนึ่งท่าน ท้ังน้ี หากไม่
สามารถด�าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทีเอสซีและบีทีเอสจีตกลงที่จะผูกพัน
ให้การด�าเนนิการในเรือ่งสงวนไว้ต้องได้รบัเสียงสนบัสนนุอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบทีเีอสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุน
และค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนในกรณีท่ีเป็นเรื่องท่ีห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อ
ตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนตามความของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเสีย
ก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้
เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้น
เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative 
Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการท่ีกองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้า
ท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น 

 ทัง้นี ้กองทนุได้เสนอชือ่บคุคลทีก่องทนุเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการของบทีเีอสซ ีซึง่
บรษิทัจดัการคาดว่าจะท�าให้กองทุนสามารถตดิตามและตรวจสอบการด�าเนนิงาน และการปฏบัิตติาม
สัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน และงบประมาณที่กองทุนอนุมัติในแต่ละปีได้ รวมทั้ง
สามารถระบปุระเดน็ หรอืหาทางแก้ไขได้ทนัท่วงท ีหากมีเหตกุารณ์ทีอ่าจกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทนุ 
หรือเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ เช่น การด�าเนินการตามงบประมาณที่วางไว้ของบีทีเอสซี และการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ส�าคัญของบีทีเอสซี เป็นต้น

2.	 กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ	

1แผนการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ก�าหนดให้มีการลงทุน
ขยายการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง 12 สาย เป็นระยะทางรวมประมาณ 515.2 กิโลเมตรภายใน
ปี 2572 

ดงันัน้ จงึมีโครงการเป็นจ�านวนมากทีต้่องการเงนิทุนในการลงทุนพฒันาระบบและจัดหารถไฟในการให้บรกิาร 
จึงเป็นโอกาสที่ดีของกองทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับกองทุน และ
เงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนที่สร้างมูลค่า ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่
น่าสนใจและมีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว บริษัทจัดการจะเลือกการลงทุนเฉพาะที่บริษัท
จัดการเชือ่มัน่ว่าจะสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่กองทรพัย์สนิของกองทนุเท่านัน้ โดยในการเลอืกการลงทนุของกอง
ทนุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึโครงสร้างทางการเงินทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้รบั
ผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงแล้ว ในอัตราที่เหมาะสม (risk-adjusted return)

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอื่นๆ นี้ บริษัทจัดการได้ใช้กลยุทธ์ในการร่วม
มือกับบีทีเอสจี และบีทีเอสซีซึ่งตกลงจะให้การสนับสนุนแก่กองทุน โดยมีปัจจัยที่จะสนับสนุนกองทุนดังนี้

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

 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี และ/หรือบีที
เอสจี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะยังคงด�าเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมเติมต่อไป และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to 

1 แหล่งที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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Purchase) รายได้ สทิธิ สทิธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสทิธิ ์และ/หรอืการลงทุนของบทีเีอสซีทีเ่กีย่ว
กับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับ
ข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) 
รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าท่ีก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลท่ียังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ และ
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของ 
บีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากนี้  
บทีเีอสจยีงัตกลงให้สทิธิกองทนุในการซือ้ (Right to Purchase) รายได้ สทิธ ิสิทธปิระโยชน์ ผลประโยชน์ 
กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสจี หรือบริษัท
ในเครอืของบทีเีอสจ ี(แล้วแต่กรณ)ี ได้รบัข้อเสนอจากบคุคลภายนอก ให้สิทธกิองทนุในการปฏเิสธเป็น
รายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ 
การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑล
ที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแล้วเสร็จอ่ืนใดของ 
บทีเีอสจ ีหรอืบรษัิทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณ)ี ท้ังนี ้สิทธขิองกองทุนในการซือ้ และสิทธใินการ
ปฏเิสธเป็นรายแรกนัน้จะสิน้สดุลงเมือ่พ้นก�าหนดระยะเวลาตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

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

(2) ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง

 บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง ทั้งยัง
เป็นผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัมปทานที่ได้รับ
จากกรุงเทพมหานคร ท�าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงการต่างๆ 
ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ ระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อ
ขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ เนื่องจากจะท�าให้เกิด
ความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้บริหารรายอื่นๆ ซึ่งอาจท�าให้ผู้โดยสารจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนาม
สัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการว่า กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR JV) ระหว่างบริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (STEC) และกลุ่มบริษัท ราชบุรี  
โฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) (RATCH) โดยมสัีดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75, 15 และ 10 ตามล�าดบั เป็นผูย้ืน่
ข้อเสนอที่ดีที่สุดส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว 
– ส�าโรง) ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 BSR JV ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพูและสายสีเหลืองกับรฟม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมาบริษัทร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ร่วมกันจัด
ตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด เพื่อเข้า
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รับสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ตามล�าดับ และมีสัดส่วนในการถือหุ้นในแต่ละบริษัทโดย 
บีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 75 ร้อยละ15 และร้อยละ 10 ตามล�าดับ

 บริษัทจัดการคาดว่าความเชี่ยวชาญของผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนจะ
ท�าให้ผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีมีความได้เปรียบในการยื่นประมูลงานโครงการพัฒนาส่วนต่อขยายของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัในอนาคต และหากบทีเีอสซ ีและ/หรอืบทีเีอสจ ีและ/หรอื
บริษัทในเครือของ บีทีเอสจีได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการ หรือลงทุนโครงการในอนาคต ไม่ว่าใน
รูปแบบสัมปทาน, PPP Net Cost, PPP Gross Cost หรือการจ้างบริหาร กองทุนก็จะมีสิทธิในการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น เมื่อกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน เนื่องจากกองทุนมีสิทธิ
ในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญา
สนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

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

2.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

วันที่ รายละเอียด

บีทีเอสซี

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

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

15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะเวลา 
15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้น
สุดสัญญาสัมปทาน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการบ�ารงุรกัษาและค่าธรรมเนยีมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ารงุของโครงการ (ส่วนหลกั
และส่วนต่อขยาย) ตลอดระยะเวลา 15 ปี

1 กรกฎาคม 2558 บีทีเอสซีปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป 
เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาท
ต่อเที่ยว และประเภท 1 วันเป็นราคา 140 บาท

2 มกราคม 2559 บีทีเอสซีประกาศสิ้นสุดโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บ
ในราคาปกติ 15-42 บาท
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วันที่ รายละเอียด

บีทีเอสซี

23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีท�าสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ชางชุน 
เรลเวย์ วีฮีเคิล จ�ากัด (CRRC) และซีเมนส์ เพื่อรองรับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสาย
สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

28 มิถุนายน 2559 บทีเีอสซีท�าสญัญาซือ้ขายพร้อมตดิตัง้ระบบการเดนิรถ (ไฟฟ้าและเครือ่งกล) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับ
กรุงเทพธนาคม

1 สิงหาคม 2559 บีทีเอสซีท�าสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมี
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585

10 พฤศจิกายน 2559 บีทีเอสซีออกเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ�านวน 22,000 ล้าน
บาท รวม 4 ชุด โดยมีรอบครบก�าหนดไถ่ถอนในปี 2562, 2564, 2566 และ 2569 
ตามล�าดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.31% วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อรถไฟฟ้า
และติดดั้้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต – คูคต; 18.2 กิโลเมตร, 16 สถานี) และสายสีเขียว
ใต้ (แบริ่ง – สมุทรปราการ; 12.6 กิโลเมตร,9 สถ�านี)

3 เมษายน 2560 บทีเีอสซเีปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายสายสเีขยีวใต้ (แบริง่-สมทุรปราการ) สถานแีรกคอื
สถานีส�าโรง (E15)

11 สิงหาคม 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 
จ�ากดั ท�าสญัญาจ้างบทีีเอสซ ีเป็นผูจั้ดการโครงการ ในการบรหิารโครงการและควบคุม
การก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตามล�าดบั

1 ตุลาคม 2560 บีทีเอสซีปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 16-44 บาท
บีทีเอสซีปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ทั้งส�าหรับบุคคลทั่วไป 
และส�าหรับนักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อเที่ยว
บทีเีอสซคีงราคาค่าโดยสารของบตัรโดยสารประเภทเตมิเงินไว้ทีอ่ตัราเดมิ 15-42 บาท 
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

27 กุมภาพันธ์ 2561 บีทีเอสซีลงนามในสัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 กับกรุงเทพธนาคม โดย
มีระยะเวลาด�าเนินงาน 30 เดือน

1 เมษายน 2561 บทีเีอสซปีระกาศโปรโมชัน่ค่าโดยสารของบตัรโดยสารประเภทเตมิเงนิ ให้เก็บในราคา 
15-43 บาท (ลดลง 1 บาทจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare))
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วันที่ รายละเอียด

กองทุน

17 เมษายน 2556 กองทนุลงทนุคร้ังแรกในรายได้สุทธท่ีิจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรงุเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานนับจากวนัทีท่�าการซือ้ขายเสรจ็สิน้จนถงึ
วันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

ต้ังแต่ 17 เมษายน 2556 
ถึง 31 มีนาคม 2560

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 16 ครั้ง และจ่ายคืนเงินทุน จ�านวน 3 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน

10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
การก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)  ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและ
และเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

ตัง้แต่ 1 เมษายน 2560 
ถึง 31 มีนาคม 2561

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 4 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน 
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2.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูบริหารทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานหรือของผูถือหนวยลงทุน
รายใหญ

 

 

2.2 ความสัมพันธกบักลุมธุรกิจของผูบริหารทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานหรือของผูถือหนวยลงทุนรายใหญ

บมจ. บทีีเอส กรุป โฮลดิง้ส

ธุรกจิระบบขนสงมวลชน ธุรกิจส่ือโฆษณา

[48.59%] 
[25.02%] บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

[100%] บจ. วีจีไอ แอดเวอรไทซ่ิง มีเดีย

[100%] บจ. 888 มีเดีย

[100%] บจ. พอยท ออฟ วิว (พีโอว)ี มีเดีย กรุป

[100%] VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd

[100%] บจ. เดโม เพาวเวอร (ประเทศไทย)

[30.38%บมจ. มาสเตอร แอด

[100%] Puncak Berlian Sdn Bhd

[80%] บจ. โอเพน เพลย

[100%] บจ. มาสเตอร แอนด มอร

[100%] MACO Outdoor Sdn. Bhd.

[40%] EyeBalls Channel Sdn. Bhd.

[100%] บจ. อาย ออน แอดส

[70%] บจ. โคแมส

[100%] บจ. กรีนแอด

[70%] บจ. มัลติ ไซน

[50%] บจ. อิงคเจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)

[48.87%] บจ. แลนด้ี ดีเวลลอปเมนท

[25%] บจ. ซูพรีโม มเีดีย

[20%] บจ. กรุปเวิรค

[30%] บจ. แอโร มเีดีย กรุป

[25%] บจ. ซูพรีโม มีเดีย

[25%] บจ. ดิ ไอคอน วี จี ไอ

[97.46%] 
บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ

[100%] บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร
ดีเวลลอปเมนท

[75%] 
บจ. นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล

[75%] 
บจ. อีสเทิรน บางกอกโมโนเรล

[33.33%] 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบขนสงมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

[100%] 
บจ.  บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร
เซอรวิสเซส

 

 

[90%] บจ. บีเอสเอส โฮลด้ิงส

[30%] บจ. แรบบิท อินเตอรเน็ต

[51%] บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุป

[90%] บจ. บางกอก สมารทการด ซิสเทม

[33.33%] บจ. แรบบิท-ไลน เพย 

[51%] บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ

[51%] บจ. แรบบิท อินชัวรันส 
          โบรกเกอร 

[80%] บจ. แรบบิทเพย ซิสเทม

[49%]

[49%]

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย

[100%] บจ. เดอะ คอมมูนิต้ี วัน

[100%] บจ. เดอะ คอมมนูิต้ี ทู

[100%] บจ. ก่ิงแกว แอสเสทส

[100%] บจ. ยงสุ

[100%] บจ. ดีแนล

[50%] บจ. เบยวอเตอร

[38.97%] บมจ. ย ูซิต้ี

ธุรกิจบริการ

[100%] ธนายง อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด

[100%] บจ. อารบี เซอรวิสเซส

[41.18%] บจ. แมน ฟูด โฮลด้ิงส

[100%] บจ. แมน คิทเชน

[51%] บจ. เค เอ็ม เจ 2016

[69%] บจ. ลิตเต้ิล คอรนเนอร

[100%] บจ. แมน ฟูด โปรดักส

[100%] บจ. ไพรมาร่ี คิทเชน

[100%] บจ. แรบบิท รีวอรดส

[100%] บจ. บางกอก เพยเมนต โซลูชันส

[51%] บจ. เอชเอชที คอนสตรัคช่ัน
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2.4	 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน

2.4.1	 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560

รายการทรัพย์สิน

2561 2560

มูลค่าตามบัญชี / 
มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามบัญชี / 
มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

1.	 เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากออมทรัพย์ 127,893,142 0.08 55,518,433 0.08

2.	 เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารหนี้

 พันธบัตร 1,088,323,303 1.63 1,136,194,431 1.70

รวม 1,216,216,445 1.82 1,191,712,864 1.78

3.		เงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,400,000,000 98.22 65,800,000,000 98.17

รวม 65,400,000,000 98.22 65,800,000,000 98.17

4.	 สินทรัพย์อื่น

 ลกูหน้ีจากสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธิ 59,783,921 0.09 44,798,009 0.06

 ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 73,539 0.00 58,851 0.00

 สินทรัพย์อื่น 4,948,286 0.01 5,103,794 0.01

รวม 64,805,746 0.10 49,960,654 0.07

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 66,681,022,191 100.14 67,041,673,518 100.02

5.	 หนี้สิน

 เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ 79,845,515 0.12 - 0.00

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,908,289 0.01 7,020,512 0.01

 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 4,201,538 0.01 6,827,525 0.01

 หนี้สินอื่น 2,031,131 0.00 2,004,317 0.00

รวมมูลค่าหนี้สิน 92,986,473 0.14 15,852,354 0.02

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 66,588,035,718 100.00 67,025,821,164 100.00

มูลค่าหน่วยลงทุน 11.5045 11.5801

	 จ�านวนหน่วยลงทุน	 5,788,000,000.0000	หน่วย

กองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ได้แก่ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 
33.3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) โดย บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 97.5 ใน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ยัง
ลงทุนในธุรกิจโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัให้
แก่กองทนุ นอกจากนี ้ยงัเป็นผูบ้รหิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพส่วนต่อขยายด้วย ซึง่ไม่ได้มกีารแข่งขนั
ทางธุรกิจกัน 

บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอ่ืนซ่ึง
อาจแข่งขันกับกองทุน
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2.4.2	 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สทุธทิีจ่ะเกดิข้ึนจากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท 
ระยะทาง 17 กโิลเมตร จากสถานหีมอชติถงึสถานอ่ีอนนชุ และสายสีลม ระยะ
ทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตาม
สัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ทุนท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเริม่เปิดให้บรกิารเชิงพาณชิย์เมือ่
เดือนธันวาคม 2542 (อายุประมาณ 19 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้
โดยสารในกรุงเทพมหานคร

ประเภททรัพย์สิน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งทางราง

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

วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

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

ราคาประเมินล่าสุด 65,400,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ; ประเมินเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2559 และมีการปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561)
โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด เพ่ือวัตถุประสงค์
สาธารณะ ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางชมพูนุช 
ฉัตรมหากุลชัย และนางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา

รายได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
เท่ากับ 4,696.27 ล้านบาท  

ภาระผูกพัน ไม่มี

2.4.3	 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

  ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

  - ไม่มี -

2.4.4	 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

  ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

  - ไม่มี -
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2.5	 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

กองทนุลงทนุในรายได้สทุธิทีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักท่ีบทีเีอสซี
มสีทิธไิด้รบั รายได้ของกองทนุจงึเป็นรายได้ค่าโดยสารทีจ่ะได้รบัจากผูโ้ดยสารหกัต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
(กองทุนไม่ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง และไม่มีการกระจุกตัวของผู้เช่า) ท้ังนี้ บีทีเอสซียังคงเป็น 
ผู้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป 

ทัง้นี ้บทีเีอสซจีะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษเพือ่เป็นแรงจงูใจในการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลกั 
ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้

(ก) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสทุธปิระจ�าปีส�าหรบัปีนัน้ บทีีเอสซจีะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 10 ของจ�านวนราย
ได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 

(ข) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 125 ขึ้นไปของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
ประจ�าปีส�าหรับปีนั้น บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 15 ของจ�านวนรายได้ค่าโดยสาร
สุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125

ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

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

อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2617-7300

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

ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	

บีทีเอสซีก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และในปีเดียวกันบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่เพียง
ผู้เดียวในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรกที่ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มประกอบธุรกิจ บีทีเอสซีได้ด�าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง (Civil 
Works) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�าการโอนกรรมสิทธิ์ในงาน
โครงสร้างระบบให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามที่ก�าหนดไว้ในสัมปทาน  บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 และในเดือนพฤษภาคม 2552 กรุงเทพ
ธนาคมได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2552 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กรุงเทพธนาคมว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิท ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซียัง
ได้ลงนามในสญัญาการให้บรกิารเดินรถและซ่อมบ�ารงุส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขมุวทิท่ีอยูภ่ายใต้การดแูล
ของ กทม. เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2585 และภายใต้สัญญานี้ ยังครอบคลุมถึงเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก ภายหลังครบก�าหนดอายุสัมปทาน (ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572) ไปจนถึง 2 พฤษภาคม 
2585 ต่อมาเม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 2559 บทีเีอสซไีด้ท�าสัญญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต และช่วงแบร่ิง-สมทุรปราการ กบักรงุเทพธนาคม ซึง่มรีะยะเวลาตัง้แต่
วันท่ีลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585  โดยได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถสถานีแรกของช่วงแบริ่ง-
สมุทรปราการ คือสถานีส�าโรง (E15) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
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ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสซี และ/หรือ 
บทีเีอสจี เป็นผูม้ปีระสบการณ์ยาวนานในธรุกจิระบบขนส่งมวลชนทางรางทัง้ยงัเป็นผูมี้สทิธใินการบรหิารจัดการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัมปทานที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับจ้างให้
บริการเดินรถในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท สายสีลม และสายสีเขียว ท�าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความ
ได้เปรียบในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ ระบบ
สายสเีขยีว เนือ่งจากจะท�าให้เกดิความสะดวกต่อผูโ้ดยสารมากกว่าการบรหิารโดยผูบ้รหิารรายอืน่ๆ ซ่ึงอาจท�าให้
ผู้โดยสารจ�าเป็นต้องเปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2559 กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย  
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้ยื่น 
ข้อเสนอร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ซึ่งผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) เป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ซ่ึงต่อมาบริษัทร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก 
โมโนเรล จ�ากดั และบรษิทั อีสเทร์ิน บางกอกโมโนเรล จ�ากดั เพือ่เข้ารบัสญัญาร่วมลงทนุในกจิการของรฐั โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ตามล�าดับ 
และมสีดัส่วนในการถอืหุ้นในแต่ละบรษิทัโดย บทีเีอสจ ีบริษทั ซโิน-ไทย เอ็นจเินยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 75 ร้อยละ15 และร้อยละ 10 
ตามล�าดับ

2.6	 การกู้ยืมเงิน

-ไม่มี- 
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พัฒนาการส�าคัญในปี	2560/61

• จ�านวนผู้โดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน เป็น 241.2 ล้านเที่ยวคน 

• อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อน เป็น 28.3 บาทต่อเที่ยว

• บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญารับจ้างเป็นผู้จัดการโครงการ ในการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล 
จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ปี 2560/61 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) มีการเติบโตของ
รายได้อย่างแข็งแกร่ง โดยจ�านวนผู้โดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสายหลักเพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน เป็น 241.2 
ล้านเที่ยวคน จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่ที่ 743,681 เที่ยวในปี 2560/61 คิดเป็นการ
เพิ่มขึ้น 1.2% จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตตามธรรมชาติ การขยายเครือ
ข่ายระบบรถไฟฟ้า (จากการเปิดให้บริการสถานีส�าโรง) การพัฒนาสังคมเมือง และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก ปี 2560/61 เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อน เป็น 28.3 บาทต่อเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการปรับ ราคาค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้จาก 15 บาทถึง 42 บาท เป็น 16 บาทถึง 44 บาทใน
เดือนตุลาคม 2560 

ในเดือนมีนาคม 2560 บีทีเอสซีและบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (เคที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ระยะ
เวลา 26 ปี ครอบคลุมระยะทางรวม 30.8 กิโลเมตร 25 สถานี ประกอบไปด้วยส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ 
(หมอชิต-คูคต ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร 16 สถานี) และสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.6 
กิโลเมตร 9 สถานี)

ต่อมา บรษิทั บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) (บทีเีอสจี) บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) ได้ร่วมกันก่อตั้ง 2 บริษัท
ย่อย ได้แก่ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด (NBM) และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด 
(EBM) โดยมสีดัส่วนการร่วมทนุร้อยละ 75, 15 และ 10 ตามล�าดับ โดยทัง้สองบรษิทัถกูจดัตัง้ขึน้ส�าหรบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(แคราย-มีนบรุ;ี 34.5 กิโลเมตร, 30 สถาน)ี และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�าโรง; 30.4 กโิลเมตร, 
23 สถานี) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  NBM และ EBM ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นที่เรียบร้อย และในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทั้งสองบริษัทดังกล่าว ยังได้ลง
นามในสัญญาเงินกู้ ในรูปแบบการกู้ร่วม (syndicated loan) กับธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกรุงไทย วงเงินรวม 64,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพูและสายสีเหลืองดังกล่าว โดยสัญญาเงินกู้นี้มีระยะเวลาสัญญา 17 ปี 3 เดือน ครอบคลุม 15 งวด เริ่มนับ
ตั้งแต่วันแรกของการเปิดให้บริการ

ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม : ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
3
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ในส่วนของรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงเทพฯ ท่ีบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก 
กทม. ตั้งแต่ปี 2535 บีทีเอสซีเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการเดินรถ รถไฟฟ้าสี
เขียวสายหลักนี้ มีระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร (หมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน 23 
สถานี) โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2542 และจะสิ้นสุดสัมปทานในวันท่ี 4 
ธันวาคม 2572 ต่อมา ในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิด
ขึ้นจากการเดินรถไฟฟ้าสายหลักในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือให้แก่กองทุน โดยการระดมทุนดังกล่าวถือเป็นการ
เตรยีมความพร้อมของบทีเีอสจี ส�าหรบัการเข้าประมลูโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ทัง้นี ้หลงัจากทีบ่ทีเีอสซขีาย
สทิธใินรายได้ค่าโดยสารสทุธิในอนาคตทีจ่ะเกดิข้ึนจากการเดนิรถไฟฟ้าสีเขยีวสายหลักให้แก่กองทุนแล้ว บทีีเอสซี
ยังคงเป็นผู้บริหารและเดินรถในส่วนของรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก และบีทีเอสจียังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ที่สุด โดยลงทุนในหน่วยลงทุนสัดส่วน 33.3% ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน 

การประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานปี	2560/61

บทีเีอสซใีนฐานะผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส ยังคงรกัษาความปลอดภยัและการให้บรกิารทีไ่ด้มาตรฐานอย่างต่อ
เนื่อง โดยมีตัวชี้วัดหลักในการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ 
ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า และความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ซึ่งความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจาก
เปอร์เซ็นต์ค่าความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey On Time: PJOT) โดยมีเป้า
หมายในการวัด คือผู้โดยสารจะต้องเดินทางได้ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5% เทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นที่กิน
เวลาตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการในปี 2560/61 เฉลี่ยอยู่ที่ 99.9% ซึ่งดีกว่าเป้า
หมายที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดต่อมาคือ ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง โดยเป้า
หมายทีต้ั่งไว้ คอืไม่น้อยกว่า 35,000 ตูก้โิลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครัง้ โดยในปี 2560/61 อยูท่ี ่87,960 ตูก้โิลเมตร
ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนก็ตาม ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ความน่าเชื่อ
ถอืของต๋ัวโดยสาร วดัได้จากจ�านวนเทีย่วการเดนิทางก่อนพบความผดิพลาด รวมถงึการขดัข้องของอปุกรณ์และ
จากการใช้บตัรโดยสารผดิวธีิ โดยเป้าหมายทีต่ัง้ไว้จะต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครัง้ต่อการขดัข้อง 1 ครัง้ โดยความ
น่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ส�าหรับปี 2560/61 อยู่ที่ 48,672 ครั้งต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าท�าได้ดีกว่าเป้า
หมายที่ตั้งไว้ (รูปที่ 1)

รูปที่	1	:	ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เป้าหมาย 2560/61 2559/60

ความน่าเชือ่ถอืของการให้บรกิาร วดัจาก: 
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู ้
โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 
5 นาทีขึ้นไป

99.9% 99.9%

ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการ
ขัดข้อง

87,960 89,076

ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง 48,672 37,905

ภาพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจมาโดยตลอด ดังเห็นได้จาก
การมุ่งมั่นในการเปลี่ยนจากการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับต�่า ไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง1 ประกอบกับจ�านวนประชากรท่ีหนาแน่นในกรุงเทพฯ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท�าให้มีการจราจรติดขัด
และยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ อ้างอิงจากรายงานการประเมินสภาพจราจรทั่วโลกประจ�าปี 2560  
ของ INRIX2 ระบุว่า กรุงเทพฯ ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของเมืองที่มีปัญหาจราจรติดขัดที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ 

1 ธนาคารโลก
2 รายงานประเมินสภาพจราจรทั่วโลกของ INRIX



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
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1,360 เมือง ใน 5 ทวปีทัว่โลก นอกจากนี ้ยงัพบว่าคนไทยใช้เวลาเฉลีย่ 56 ชัว่โมงต่อปีไปกบัการอยูบ่นท้องถนน 
โดยปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ปัญหาการจราจรบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังคือ การเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ปริมาณรถยนต์ ซึ่งสวนทางกับความสามารถในการรองรับยานพาหนะบนท้องถนนที่มีอยู่อย่างจ�ากัด โดยจาก
รายงานของกรมขนส่งทางบก จะเห็นได้ว่าจ�านวนยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ของประเทศไทย1  

ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 3.8% (รูปที่ 2)

รูปที่	2	:	ยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่	ตั้งแต่ปี	2552-2560

อย่างไรกดี็ นบัตัง้แต่มีการเปิดให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าบทีีเอสในเดอืนธันวาคม 2542 ถอืเป็นการเพิม่ช่องทางการ

คมนาคมท่ีท�าให้ผู้โดยสารเปลี่ยนจากการโดยสารยานพาหนะบนท้องถนนมาใช้ระบบขนส่งทางรางมากขึ้น ดัง
เห็นได้จากส่วนแบ่งการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ (ซึ่งวัดจากจ�านวนเที่ยวของการเดินทางต่อวัน
ของแต่ละประเภทการเดนิทาง) ทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง (รูปที ่3) และคาดว่าจะเพิม่ขึน้จาก 6.4% ในปี 2556 
เป็น 23.8% ในปี 2580 โดยส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการ
เดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาทดแทนสัดส่วนการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางในปีต่อๆ 
ไปจากเครือข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน รัฐบาลมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมนโยบาย ประเทศไทย 4.0 
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หลังจากทีบ่ทีเีอสซขีายสทิธใินรายไดค้่าโดยสารสุทธใินอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้จากการเดนิรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลักใหแ้ก่กองทุนแลว้ 
บีทีเอสซียังคงเป็นผูบ้รหิารและเดินรถในส่วนของรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก และบีทีเอสจียังเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่สุด 
โดยลงทนุในหน่วยลงทนุสัดสว่น 33.3% ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดในกองทนุ  

การประเมนิประสทิธภิาพในการด าเนนิงานปี 2560/61 

บีทีเอสซีในฐานะผู ใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงรักษาความปลอดภัยและการใหบ้ริการที่ไดม้าตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
โดยมตัีวชีวั้ดหลักในการประเมนิประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน ไดแ้ก่ ความน่าเชือ่ถอืของการใหบ้รกิาร ความน่าเชือ่ถอืของรถไฟฟ้า 
แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง ต๋ั ว โ ด ย ส า ร 
ซึง่ความน่าเชือ่ถอืของการใหบ้รกิารวัดจากเปอรเ์ซ็นตค์่าความตรงต่อเวลาในการเดนิทางของผูโ้ดยสาร (Passenger Journey On 
Time: PJOT) โ ด ย มี เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร วั ด  คื อ ผู ้โ ด ย ส า ร จ ะ ต ้อ ง เดิ น ท า ง ไ ด ้ต ร ง เ ว ล า ไ ม่ น ้ อ ย ก ว่ า  9 9 .5 % 
เทยีบกับความล่าชา้ทีเ่กดิขึน้ทีก่นิเวลาตัง้แต่ 5 นาทขีึน้ไป ทัง้นี้ ความน่าเชือ่ถอืของการใหบ้รกิารในปี 2560/61 เฉลีย่อยู่ที ่99.9% 
ซึง่ดกีวา่เป้าหมายทีตั่ง้ไว ้ตัวชีวั้ดตอ่มาคอื ความน่าเชือ่ถอืของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางกอ่นทีจ่ะเกดิการขัดขอ้ง โดยเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
คือไม่นอ้ยกว่า 35,000 ตูก้ ิโลเมตรต่อการขัดขอ้ง 1 ครัง้ โดยในปี 2560/61 อยู่ที่ 87,960 ตูก้ ิโลเมตรต่อการขัดขอ้ง 1 ครัง้ 
ซึ่ งบ รรลุ เ ป้ าห ม ายที่ ตั ้ ง ไว แ้ ม ้ว่ า จ ะลดลงจ าก ปี ก่ อ น ก็ ต าม  ตั วชี้ วั ด สุ ดท ้ายคื อ  ค วาม น่ า เชื่ อ ถือ ข อ ง ต๋ั วโดยส าร 
วัดไดจ้ากจ านวนเที่ยวการเดินทางก่อนพบความผิดพลาด รวมถึงการขัดขอ้งของอุปกรณ์และจากการใชบั้ตรโดยสารผิดวิธ ี
โดยเป้าหมายที่ตัง้ไวจ้ะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15,000 ครัง้ต่อการขัดขอ้ง 1 ครัง้ โดยความน่าเชือ่ถอืของต๋ัวโดยสาร ส าหรับปี 2560/61 
อยูท่ี ่48,672 ครัง้ตอ่การขัดขอ้ง 1 ครัง้ ซึง่ถอืวา่ท าไดด้กีวา่เป้าหมายทีตั่ง้ไว ้(รปูที ่1) 

รปูที ่1 : ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 

 

ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ เป้าหมาย 2560/61 2559/60 

ความน่าเชื่อถือของการใหบ้ริการ วัดจาก: 
ความตรงตอ่เวลาในการเดนิทางของผูโ้ดยสาร 

ไม่นอ้ยกว่า 99.5% ต่อความล่าชา้ตั ้งแต่ 5 
นาทขีึน้ไป 

99.9% 99.9% 

ความน่าเชือ่ถอืของรถไฟฟ้า ไมน่อ้ยกวา่ 35,000 ตูก้โิลเมตรตอ่การขัดขอ้ง 87,960 89,076 

ความน่าเชือ่ถอืของต๋ัวโดยสาร ไมน่อ้ยกวา่ 15,000 ครัง้ตอ่การขัดขอ้ง 48,672 37,905 

ภาพรวมธุรกจิระบบขนสง่มวลชน 

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า  4 0  ปี ที่ ผ่ า น ม า  ป ร ะ เท ศ ไ ท ย มี ก า ร พั ฒ น า ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ ม า โ ด ย ต ล อ ด 
ดังเห็นไดจ้ากการมุ่งมั่นในการเปลีย่นจากการเป็นประเทศทีม่รีายไดร้ะดับต ่า ไปสู่การเป็นประเทศที่มรีายไดร้ะดับปานกลางถงึระดับสูง1 
ประกอบกับจ านวนประชากรทีห่นาแน่นในกรุงเทพฯ ลว้นแต่เป็นปัจจัยที่ท าใหม้กีารจราจรตดิขัดและยังคงทวคีวามรุนแรงมากขึน้เรือ่ยๆ 
อ า้งอิงจากรายงานการประเมินสภาพจราจรทั่ วโลกประจ าปี  2560 ของ INRIX2 ระบุว่า กรุงเทพฯ ถูกจัดอยู่ ในอันดับที่  11 
ของเมืองที่มีปัญหาจราจรตดิขัดที่สุดในบรรดาเมอืงใหญ่ 1,360 เมือง ใน 5 ทวปีทั่วโลก นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยใชเ้วลาเฉลี่ย 56 
ชั่ วโมงต่ อปี ไปกับการอยู่ บนท ้องถนน  โดยปัจจัยหนึ่ งที่ท าให ปั้ญหาการจราจรบนท ้องถนนยังคงเป็นปัญหาเรื้อ รังคือ 
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของปรมิาณรถยนต์ ซึ่งสวนทางกับความสามารถในการรองรับยานพาหนะบนทอ้งถนนที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
โดยจากรายงานของกรมขนส่งทางบก จะเห็นไดว้่าจ านวนยานพาหนะส่วนบุคคลทีจ่ดทะเบยีนใหม่ของประเทศไทย3 ในชว่ง 8 ปีทีผ่่านมา 
มอีัตราการเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปีอยูท่ี ่3.8% (รปูที ่2) 

 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  นั บ ตั ้ ง แ ต่ มี ก า ร เ ปิ ด ใ ห ้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า บี ที เ อ ส ใ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2542 
ถอืเป็นการเพิม่ชอ่งทางการคมนาคมทีท่ าใหผู้โ้ดยสารเปลีย่นจากการโดยสารยานพาหนะบนทอ้งถนนมาใชร้ะบบขนส่งทางรางมากขึน้ 
ดั ง เ ห็ น ไ ด ้ จ า ก ส่ ว น แ บ่ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ด ้ ว ย ร ะ บ บ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ 

                                                 
 
1 ธนาคารโลก 
2 รายงานประเมนิสภาพจราจรทั่วโลกของ INRIX 
3 กรมขนสง่ทางบก 

2,182 

2,744 
3,008 

3,546 3,437 

2,738 2,627 2,740 2,935 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

รปูที ่2 : ยานพาหนะสว่นบคุคลทีจ่ดทะเบยีนใหม่
ต ัง้แตปี่ 2552-2560
(หน่วย: พันคัน)

แหลง่ทีม่า: กองแผนงาน กลุม่สถติกิารขนสง่ กรมขนสง่ทางบก 
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(ซึ่งวัดจากจ านวนเที่ยวของการเดินทางต่อ วันของแต่ละประเภทการเดินทาง) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (รูปที่  3) 
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6.4% ในปี 2556 เป็น 23.8% ในปี 2580 โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
คาดการณ์วา่สว่นแบ่งการเดนิทางดว้ยระบบรถไฟฟ้าจะคอ่ยๆ เพิม่ขึน้มาทดแทนสัดสว่นการเดนิทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางในปีตอ่ๆ 
ไปจากเครอืขา่ยรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ทีม่กีารขยายตัวเพิม่ขึน้ 

ปั จ จุ บั น  รั ฐบ าลมี แผนขั บ เค ลื่ อ น ก ารพั ฒ นาเศ รษ ฐกิจข อ งป ระ เท ศโดยก ารส่ ง เส ริม น โยบ าย  ป ระ เท ศ ไท ย  4.0 
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานนี้ไม่ เพียงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม" หรือ 
" ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด ้ สู ง "  ผ่ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า 
แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในประเทศเพื่อลดขอ้จ ากัดในดา้นต่างๆ รวมถึงช่วยลดสภาพการจราจรที่ติดขัด 
อั น จ ะ น า ม า ซึ่ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ทั ้ ง นี้  ใ น ปี  2560 
กระทรวงคมนาคมไดอ้อกแผนพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งของไทย รวมทัง้สิน้ 36 โครงการ คดิเป็นมูลค่าประมาณ 896 
พันลา้นบาท (หรอื ประมาณ 25.6 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) (รปูที ่4) 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ารพั ฒ น าโค รงข่ าย ระบบ รถ ไฟ ฟ้ า เป็ น สิ่ งที่ รั ฐ บ าล ให ้ค วาม ส า คัญ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ดั ง เห็ น ได ้จ าก ก ารที่  สนข . 
ได ้ก าห นด แผน แม่ บ ท ระบ บข นส่ งม วลช นท าง ราง ใน เข ต ก รุง เท พ ฯ  แล ะป ริมณ ฑ ล  (M-MAP) ระย ะ เวล า  2 0  ปี 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี  นนทบุร ี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ในชว่งระยะเวลา 20 ปี (นับตัง้แต่ปี 2553-2572) โดยแผนแม่บทนี้ไดก้ าหนดโครงการรถไฟฟ้า 12 
สาย ครอบคลุม 515.2 กิโลเมตร 312 สถานี (รูปที่ 5 และ 6) อย่างไรดี ตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรรีัฐบาลปัจจุบัน 
ก าหนดใหม้นีโยบายเร่งการด าเนินการก่อสรา้งโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 สายหลักจากทัง้หมด 12 โครงการ หรอืระยะทาง 464 
กโิลเมตร จากทัง้หมด 515.2 กโิลเมตร ดังเห็นไดจ้ากรปูที ่7 ทีแ่สดงความคบืหนา้ในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนนิงานของโครงการเรง่ดว่น 
10 สายหลัก 

ทั ้งนี้ เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและเพื่อเป็นการขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้น สนข. 
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ญี่ ปุ่ น  ( JICA) 
ในการจัดท าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ฉบับที่ 2 (M-MAP2) 
โดยคาดวา่จะมกีารบรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ 4 สาย ไดแ้ก ่สายสทีอง (กรงุธนบรุ-ีคลองสาน ระยะทาง 1.7 กโิลเมตร) สายสเีทา 
(วัชรพล-ทองหลอ่ ระยะทาง 16.3 กโิลเมตร) LRT (บางนา-สนามบนิสุวรรณภมู ิระยะทาง 18.3 กโิลเมตร) และสายสนี ้าตาล (แคราย-
ล าสาล ีระยะทาง 22 กโิลเมตร) เขา้ไปในแผนแมบ่ทฉบับใหมดั่งกล่าว ซึง่คาดวา่ M-MAP2 จะแลว้เสร็จในเดอืนสงิหาคม 2561 ขณะนี ้
สนข. อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดข้องการพัฒนา M-MAP2 โดยคาดวา่จะไดร้ับการอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรใีนตน้ปี 2563 

 

 

รถโดยสาร เรอืโดยสาร อืน่ๆ   ระบบรถไฟฟ้า 

5.2% 5.5% 5.8% 6.1% 6.4% 12.5% 18.8% 19.7% 22.3% 23.8%

2552 2553 2554 2555 2556 2560E 2565E 2570E 2575E 2580E

รปูที ่3 : สว่นแบง่ทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
(คาดการณปี์ 2560-2580)

ระบบรถไฟฟ้า รถโดยสาร เรอืโดยสาร อืน่ๆ
แหลง่ทีม่า: โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู ขอ้สนเทศ และแบบจ าลองเพือ่บรูณาการพัฒนาการขนสง่และจราจรการขนสง่ตอ่เนือ่งหลาย
รปูแบบและระบบโลจสิตกิส ์(TDML II)

รปูที ่4 : แผนปฏบิตักิารดา้นการขนสง่
(ระยะเรง่ดว่น) ในปี 2560

รถไฟรางคู่
46%

รถไฟชานเมอืง
3%

ระบบขนสง่มวลชน
25%

แหลง่ทีม่า: กระทรวงคมนาคม

36 โครงการ
836 พนัลา้นบาท

รูปที่	3	:	ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	 	 	 (คาดการณ์ปี	2560-2580)

แหล่งที่มา : โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล	ข้อสนเทศ	และแบบจ�าลองเพือ่บรูณาการพฒันาการขนส่งและจราจรการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์	(TDML	II)

1 กรมขนส่งทางบก



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

19

การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการท่ี สนข. ได้
ก�าหนดแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) ระยะเวลา 20 ปี เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล (รวมจังหวดั นครปฐม ปทมุธานี  
นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี (นับตั้งแต่ปี 2553-2572) โดยแผนแม่บทนี้ได้
ก�าหนดโครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ครอบคลุม 515.2 กิโลเมตร 312 สถานี (รูปที่ 5 และ 6) อย่างไรดี ตามแผน
เร่งรัดของมตคิณะรฐัมนตรรีฐับาลปัจจบุนั ก�าหนดให้มนีโยบายเร่งการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า 
10 สายหลักจากทั้งหมด 12 โครงการ หรือระยะทาง 464 กิโลเมตร จากทั้งหมด 515.2 กิโลเมตร ดังเห็นได้จาก
รูปที่ 7 ที่แสดงความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนการด�าเนินงานของโครงการเร่งด่วน 10 สายหลัก
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(ซึ่งวัดจากจ านวนเที่ยวของการเดินทางต่อ วันของแต่ละประเภทการเดินทาง) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (รูปที่  3) 
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6.4% ในปี 2556 เป็น 23.8% ในปี 2580 โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
คาดการณ์วา่สว่นแบ่งการเดนิทางดว้ยระบบรถไฟฟ้าจะคอ่ยๆ เพิม่ขึน้มาทดแทนสัดสว่นการเดนิทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางในปีตอ่ๆ 
ไปจากเครอืขา่ยรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ทีม่กีารขยายตัวเพิม่ขึน้ 

ปั จ จุ บั น  รั ฐบ าลมี แผนขั บ เค ลื่ อ น ก ารพั ฒ นาเศ รษ ฐกิจข อ งป ระ เท ศโดยก ารส่ ง เส ริม น โยบ าย  ป ระ เท ศ ไท ย  4.0 
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานนี้ไม่ เพียงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม" หรือ 
" ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด ้ สู ง "  ผ่ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า 
แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในประเทศเพื่อลดขอ้จ ากัดในดา้นต่างๆ รวมถึงช่วยลดสภาพการจราจรที่ติดขัด 
อั น จ ะ น า ม า ซึ่ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ทั ้ ง นี้  ใ น ปี  2560 
กระทรวงคมนาคมไดอ้อกแผนพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งของไทย รวมทัง้สิน้ 36 โครงการ คดิเป็นมูลค่าประมาณ 896 
พันลา้นบาท (หรอื ประมาณ 25.6 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) (รปูที ่4) 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ารพั ฒ น าโค รงข่ าย ระบบ รถ ไฟ ฟ้ า เป็ น สิ่ งที่ รั ฐ บ าล ให ้ค วาม ส า คัญ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ดั ง เห็ น ได ้จ าก ก ารที่  สนข . 
ได ้ก าห นด แผน แม่ บ ท ระบ บข นส่ งม วลช นท าง ราง ใน เข ต ก รุง เท พ ฯ  แล ะป ริมณ ฑ ล  (M-MAP) ระย ะ เวล า  2 0  ปี 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี  นนทบุร ี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ในชว่งระยะเวลา 20 ปี (นับตัง้แต่ปี 2553-2572) โดยแผนแม่บทนี้ไดก้ าหนดโครงการรถไฟฟ้า 12 
สาย ครอบคลุม 515.2 กิโลเมตร 312 สถานี (รูปที่ 5 และ 6) อย่างไรดี ตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรรีัฐบาลปัจจุบัน 
ก าหนดใหม้นีโยบายเร่งการด าเนินการก่อสรา้งโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 สายหลักจากทัง้หมด 12 โครงการ หรอืระยะทาง 464 
กโิลเมตร จากทัง้หมด 515.2 กโิลเมตร ดังเห็นไดจ้ากรปูที ่7 ทีแ่สดงความคบืหนา้ในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนนิงานของโครงการเรง่ดว่น 
10 สายหลัก 

ทั ้งนี้ เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและเพื่อเป็นการขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้น สนข. 
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ญี่ ปุ่ น  ( JICA) 
ในการจัดท าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ฉบับที่ 2 (M-MAP2) 
โดยคาดวา่จะมกีารบรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ 4 สาย ไดแ้ก ่สายสทีอง (กรงุธนบรุ-ีคลองสาน ระยะทาง 1.7 กโิลเมตร) สายสเีทา 
(วัชรพล-ทองหลอ่ ระยะทาง 16.3 กโิลเมตร) LRT (บางนา-สนามบนิสุวรรณภมู ิระยะทาง 18.3 กโิลเมตร) และสายสนี ้าตาล (แคราย-
ล าสาล ีระยะทาง 22 กโิลเมตร) เขา้ไปในแผนแมบ่ทฉบับใหมดั่งกล่าว ซึง่คาดวา่ M-MAP2 จะแลว้เสร็จในเดอืนสงิหาคม 2561 ขณะนี ้
สนข. อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดข้องการพัฒนา M-MAP2 โดยคาดวา่จะไดร้ับการอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรใีนตน้ปี 2563 

 

 

รถโดยสาร เรอืโดยสาร อืน่ๆ   ระบบรถไฟฟ้า 

5.2% 5.5% 5.8% 6.1% 6.4% 12.5% 18.8% 19.7% 22.3% 23.8%

2552 2553 2554 2555 2556 2560E 2565E 2570E 2575E 2580E

รปูที ่3 : สว่นแบง่ทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
(คาดการณปี์ 2560-2580)

ระบบรถไฟฟ้า รถโดยสาร เรอืโดยสาร อืน่ๆ
แหลง่ทีม่า: โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู ขอ้สนเทศ และแบบจ าลองเพือ่บรูณาการพัฒนาการขนสง่และจราจรการขนสง่ตอ่เนือ่งหลาย
รปูแบบและระบบโลจสิตกิส ์(TDML II)

รปูที ่4 : แผนปฏบิตักิารดา้นการขนสง่
(ระยะเรง่ดว่น) ในปี 2560

รถไฟรางคู่
46%

รถไฟชานเมอืง
3%

ระบบขนสง่มวลชน
25%

แหลง่ทีม่า: กระทรวงคมนาคม

36 โครงการ
836 พนัลา้นบาท

รูปที่	4	:	แผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง	(ระยะเร่งด่วน)	ในปี	2560

แหล่งที่มา : กระทรวงคมนาคม

วัตถุประสงค์หลักของแผนงานนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
หรอื “ประเทศทีม่รีายได้สงู” ผ่านอุตสาหกรรมท่ีมนีวตักรรมและความก้าวหน้า แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศเพื่อลดข้อจ�ากัดในด้านต่างๆ รวมถึงช่วยลดสภาพการจราจรท่ีติดขัด อันจะน�ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ท้ังนี้ ในปี 2560 กระทรวงคมนาคมได้ออกแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 896 พันล้านบาท 
(หรือ ประมาณ 25.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) (รูปที่ 4)
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รปูที ่5 : โครงขา่ยระบบรถไฟฟ้าตามแผนแมบ่ทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (M-MAP) 
(515.2 กโิลเมตร) 

 
 
แหลง่ทีม่า: สนข. และ รฟม. 

 

รปูที ่6 : โครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ภายใตน้โยบายภาครฐั 
โครงการ ชว่ง ระยะทาง (กม.) 

สแีดงเขม้ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ-มหาชยั 80.5 
สเีขยีวเขม้ ล าลกูกา-บางป ู 67.1 
สนี ้าเงนิ บางซือ่-หัวล าโพง-ทา่พระ-พทุธมณฑล สาย 4 55.0 
สแีดงออ่น ศริริาช-ศาลายา, ตลิง่ชนั-หัวหมาก 58.5 
Airport Rail Link ดอนเมอืง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 50.3 
สมีว่ง บางใหญ-่ราษฎรบ์รูณะ 42.8 
สสีม้ ตลิง่ชนั-มนีบรุ ี 39.6 
สชีมพ ู แคราย-มนีบรุ ี 34.5 
สเีหลอืง ลาดพรา้ว-ส าโรง 30.4 
สเีทา วัชรพล-สะพานพระรามเกา้ 26.0 
สเีขยีวออ่น ยศเส-ตลิง่ชนั 21.0 
สฟ้ีา ดนิแดง-สาธร 9.5 
รวม 

 
515.2 

 แหลง่ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)  และการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) 

 

รปูที่ 7 : ความคบืหนา้ในแตล่ะข ัน้ตอนการด าเนนิงาน
ของโครงการเรง่ดว่น 10 สายหลกั

เปิดด าเนนิการแลว้
24%

อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง
26%

ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ
10%

เริม่การกอ่สรา้ง ในปี 2560
14%

อยูร่ะหวา่งประกวดราคา
5%

แหลง่ทีม่า: สนข. (ขอ้มลูเดอืนกรกฎาคม 2560)

เตรยีมเสนอ ครม.
21%

โครงขา่ยรถไฟฟ้า
ระยะทางรวม
464 กโิลเมตร

รูปที่	5	:	โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
	 	 	 ปริมณฑล	(M-MAP)	(515.2	กิโลเมตร)

แหล่งที่มา : สนข.	และ	รฟม.

รูปที่	6	:	โครงการรถไฟฟ้า	12	สาย	ภายใต้นโยบายภาครัฐ

โครงการ ช่วง ระยะทาง	(กม.)
สีแดงเข้ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย 80.5
สีเขียวเข้ม ล�าลูกกา-บางปู 67.1
สีน�้าเงิน บางซื่อ-หัวล�าโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4 55.0
สีแดงอ่อน ศิริราช-ศาลายา, ตลิ่งชัน-หัวหมาก 58.5
Airport Rail Link ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ 50.3
สีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 42.8
สีส้ม ตลิ่งชัน-มีนบุรี 39.6
สีชมพู แคราย-มีนบุรี 34.5
สีเหลือง ลาดพร้าว-ส�าโรง 30.4
สีเทา วัชรพล-สะพานพระรามเก้า 26.0
สีเขียวอ่อน ยศเส-ตลิ่งชัน 21.0
สีฟ้า ดินแดง-สาธร 9.5
รวม 515.2

แหล่งที่มา	:	ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)	และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)
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รปูที ่5 : โครงขา่ยระบบรถไฟฟ้าตามแผนแมบ่ทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (M-MAP) 
(515.2 กโิลเมตร) 

 
 
แหลง่ทีม่า: สนข. และ รฟม. 

 

รปูที ่6 : โครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ภายใตน้โยบายภาครฐั 
โครงการ ชว่ง ระยะทาง (กม.) 

สแีดงเขม้ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ-มหาชยั 80.5 
สเีขยีวเขม้ ล าลกูกา-บางป ู 67.1 
สนี ้าเงนิ บางซือ่-หัวล าโพง-ทา่พระ-พทุธมณฑล สาย 4 55.0 
สแีดงออ่น ศริริาช-ศาลายา, ตลิง่ชนั-หัวหมาก 58.5 
Airport Rail Link ดอนเมอืง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 50.3 
สมีว่ง บางใหญ-่ราษฎรบ์รูณะ 42.8 
สสีม้ ตลิง่ชนั-มนีบรุ ี 39.6 
สชีมพ ู แคราย-มนีบรุ ี 34.5 
สเีหลอืง ลาดพรา้ว-ส าโรง 30.4 
สเีทา วัชรพล-สะพานพระรามเกา้ 26.0 
สเีขยีวออ่น ยศเส-ตลิง่ชนั 21.0 
สฟ้ีา ดนิแดง-สาธร 9.5 
รวม 

 
515.2 

 แหลง่ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)  และการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) 

 

รปูที่ 7 : ความคบืหนา้ในแตล่ะข ัน้ตอนการด าเนนิงาน
ของโครงการเรง่ดว่น 10 สายหลกั

เปิดด าเนนิการแลว้
24%

อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง
26%

ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ
10%

เริม่การกอ่สรา้ง ในปี 2560
14%

อยูร่ะหวา่งประกวดราคา
5%

แหลง่ทีม่า: สนข. (ขอ้มลูเดอืนกรกฎาคม 2560)

เตรยีมเสนอ ครม.
21%

โครงขา่ยรถไฟฟ้า
ระยะทางรวม
464 กโิลเมตร

รูปที่	7	:	ความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนการด�าเนินงานของโครงการเร่งด่วน	10	สายหลัก

ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิผลประโยชน์สงูสุดต่อสาธารณะและเพ่ือเป็นการขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าให้ครอบคลมุมาก
ยิ่งขึ้น สนข. ประสานความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในการจัดท�าแผน
แม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ฉบับที่ 2 (M-MAP2) โดยคาด
ว่าจะมกีารบรรจโุครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ 4 สาย ได้แก่ สายสีทอง (กรงุธนบรุ-ีคลองสาน ระยะทาง 1.7 กโิลเมตร) 
สายสีเทา (วัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร) LRT (บางนา-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 18.3 
กิโลเมตร) และสายสีน�้าตาล (แคราย-ล�าสาลี ระยะทาง 22 กิโลเมตร) เข้าไปในแผนแม่บทฉบับใหม่ดังกล่าว ซึ่ง
คาดว่า M-MAP2 จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 ขณะนี้ สนข. อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การพัฒนา M-MAP2 โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในต้นปี 2563

เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง

ในปี 2560 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร) มีจ�านวนประชากรรวมกันกว่า 10.8 ล้านคน ในขณะที่ประชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
จ�านวน 13.8 ล้านคน ประชากรในฮ่องกง มีจ�านวน 7.4 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์มีจ�านวน 5.8 
ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ยังคงเท่ากันกับปีก่อน คือ 10.2 กิโลเมตรต่อ
ประชากรล้านคน จากจ�านวนประชากรทีย่งัคงเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีก่อน ซึง่การเพิม่ขึน้ของประชากรเพิม่ขึน้ใน
สดัส่วนเดียวกนักบัระยะทางรถไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดให้บรกิารสถานเีตาปนู ซึง่เป็นสถานส่ีวนต่อขยายของ
รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงิน ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ในแง่ของอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
ในภูมิภาคเดียวกัน โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 42.1 กิโลเมตร
ต่อประชากรล้านคน สิงคโปร์อยู่ที่ 39.4 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และฮ่องกงอยู่ท่ี 34.9 กิโลเมตรต่อ
ประชากรล้านคน นอกจากนี ้ในปี 2560 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจ�านวนเทีย่วโดยสารของระบบรถไฟฟ้า
ในฮ่องกงมีสัดส่วน 49% กรุงโตเกียว 48% สิงคโปร์ 46% ในขณะที่กรุงเทพฯ มีเพียง 6%1 เท่านั้น จากข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่กล่าวมาข้างต้น นับเป็นข้อมูลปัจจัยหลักที่แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพฯ ยังคงต้องพัฒนาอย่างเร่ง
ด่วนส�าหรบัโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเพือ่รองรับสภาพการจราจรทีแ่ออดัในปัจจบุนัและยงัคงต้องพัฒนาต่อไปเมือ่
เทียบกับประเทศใกล้เคียง (รูปที่ 8)

แหล่งที่มา : สนข.	(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม	2560)
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รูปที่	8	:	พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค	ในปี	2560

ประชากร				 
(ล้านคน)

ความยาวระบบ
รถไฟฟ้า	 
(กิโลเมตร)

อัตราการ
ครอบคลุมพื้นที่*

ส่วนแบ่งทางการตลาด
ของระบบรถไฟฟ้า

ฮ่องกง 7.4 259.1 34.9 49%

โตเกียว 13.8 579.5 42.1 48%

สิงคโปร์ 5.8 228.4 39.4 46%

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 10.8 110.8 10.2 6%1

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

*อัตราการครอบคลุมพื้นที่ หมายถึง สัดส่วนความยาวระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร (ล้านคน)

ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

ระบบรถไฟฟ้า	BTS

รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดับแห่งแรกในประเทศไทยและก่อสร้างขึ้นเหนือถนนสายหลักใจกลาง
กรุงเทพฯ ซึ่งบริหารโดยบีทีเอสซีและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 
เปิดให้บริการทั้งหมด 35 สถานี ระยะทางรวม 38.1 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง คือ สายสุขุมวิท
หรอืสายสเีขยีวเข้ม ประกอบด้วย 23 สถานี โดยว่ิงผ่านใจกลางกรงุเทพฯ จากทศิเหนือถงึทศิตะวันออก (หมอชติ-
ส�าโรง2) และสายสลีมหรอืสายสเีขยีวอ่อน ประกอบด้วย 13 สถาน ีโดยวิง่ผ่านใจกลางเมอืงจากทศิใต้ถึงทศิตะวนั
ตก (สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า) ทั้งสองเส้นทางเชื่อมต่อกันที่สถานีสยาม ส�าหรับยอดผู้โดยสารรวมในระบบ
รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ปี 2560/61 อยู่ที่ 241.2 ล้านเที่ยวคน และมีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยปีละ 8.7% นับ
ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บีทีเอสซีมีจ�านวนรถไฟฟ้า 52 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ (รวม 
208 ตู้) และได้มีการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าใหม่อีก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ (รวม 184 ตู้) ในเดือนพฤษภาคม 2559 
เพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน รวมไปถึงการเปิดให้บริการ
ของส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ในอนาคต ท้ังนี้ เราคาดว่าจะมีการจัดส่งรถไฟฟ้าชุดแรกภายในปี 
2561/62 และส่งมอบชุดสุดท้ายภายในปี 2563/64

ระบบรถไฟฟ้า	MRT

รถไฟฟ้า MRT บริหารโดย บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) จ�านวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 43.0 
กโิลเมตร ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสีน�า้เงนิ) ซึง่เป็นรถไฟฟ้า
ใต้ดินสายแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ระยะทาง 20.0 
กโิลเมตร 18 สถาน ี(หวัล�าโพง-บางซือ่) และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิ

1 ข้อมูลล่าสุดจาก สนข. ในปี 2556 และคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 13%

2 สถานีส�าโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เป็นสถานีแรกของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2560
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สายสีม่วง) ระยะทาง 23.0 กิโลเมตร 16 สถานี (บางใหญ่-เตาปูน) ทั้งนี้ รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงินมีสถานีเชื่อม
ต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�านวน 3 สถานี ได้แก่สถานีศาลาแดง สถานีอโศก และสถานีหมอชิต ต่อมาเมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2560 ได้มีการเปิดให้บริการสถานีเตาปูน ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน
สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย โดยสถานีดังกล่าวจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสาย
สีน�้าเงินส่วนต่อขยาย (เตาปูน-ท่าพระ) ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ในปี 2563 ส�าหรับปี 
2560 ที่ผ่านมา รถไฟฟ้า MRT ในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงินมียอดผู้โดยสารทั้งหมด 108.0 ล้านเที่ยว
คน1

ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link: SARL) เชื่อมต่อท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิกับสถานีพญาไท ซึ่งต้ังอยู่ใจกลางเมืองเป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับ ระยะทาง 28.5 
กิโลเมตร 8 สถานี ด�าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 
โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีพญาไท

ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง

ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งด�าเนินงานโดยรฟท. เปิดให้บริการระยะ
ทางรวม 15.3 กิโลเมตร 4 สถานี (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) โดยเปิดทดลองเดินรถด้วยรถดีเซลราง เริ่มทดลองเดินรถ
ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2555 และเริ่มเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 
ทัง้นี ้โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมอืงจะเปิดให้บรกิารอย่างเตม็รปูแบบระหว่างสถานบีางซือ่และสถานรีงัสติ ใน
ปี 2564

ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ	(บีอาร์ที)

โครงการบีอาร์ทีบริหารโดยบีทีเอสซี เป็นโครงการแรกเริ่มของทางกรุงเทพฯ ที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนใน
พื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการระบบขนส่งมวลชนแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก 
โดยบอีาร์ทีจะมีความเรว็สงูกว่ารถโดยสารประจ�าทางทัว่ไปเพราะจะวิง่บนช่องทางพเิศษทีแ่ยกออกจากถนนหลัก 
บีอาร์ทีมีระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ช่องนนทรี-ตลาดพลู) โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส
ที่สถานีช่องนนทรี 

การขยายตวัของระบบขนส่งมวลชนนัน้มุง่เน้นประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั การเตบิโตของจ�านวนผูโ้ดยสาร
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า SARL และบีอาร์ที จะส่งผลดีต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
ทั้งระบบ เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนสายหนึ่งจะส่งต่อผู้โดยสารไปยังระบบอื่นๆ ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟฟ้า BTS 
ว่ิงผ่านใจกลางกรงุเทพมหานคร อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของส่วนต่อขยายต่างๆ และยงัเป็นเส้นทางทีเ่ข้าถงึสถาน
ที่ส�าคัญท้ังเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ท�าให้มีจ�านวนผู้โดยสารในระบบของบีทีเอสเพิ่มข้ึนตามเส้นทาง
รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วย

1 แหล่งที่มา : BEM (ข้อมูลเดือน มกราคมถึงธันวาคม)
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รูปที่	9	:	สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร	(ล้านเที่ยวคน)	ในช่วง	7	ปีที่ผ่านมา

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61

รถไฟฟ้า BTS 
(สายหลัก)

176.0 197.2 214.7 218.7 232.5 238.0 241.2

อัตราการเติบโต 21.3% 12.0% 8.9% 1.9% 6.3% 2.4% 1.3%

รถไฟฟ้า MRT* 69.1 80.6 86.4 92.4 95.0 100.1 108.0

อัตราการเติบโต 6.4% 16.6% 7.2% 6.9% 2.8% 5.4% 7.8%

แหล่งที่มา	:	บีทีเอสซี	และบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
*ข้อมูลเดือน	มกราคม	–	ธันวาคม

รูปที่	10	:	จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยเฉพาะวันท�าการของรถไฟฟ้า	BTS	สายสีเขียวหลัก	และรถไฟฟ้า	MRT	
	 	 	 	สายสีน�้าเงิน	

 

แหล่งที่มา	:	บีทีเอสซี	และบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	
*ข้อมูลเดือน	มกราคม	–	ธันวาคม

ระบบรถไฟฟ้า	BTS

โครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก

บีทีเอสซีเป็นผู้รับสัมปทานจากกทม. ในการให้บริการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 2542 ภาย
ใต้สัมปทานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนในรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี (2542-
2572) ประกอบไปด้วยสายสุขุมวิท (หมอชิต – อ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร) และสายสีลม (สนามกีฬาแห่ง
ชาติ-สะพานตากสิน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร) ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร 23 สถานี หลังจากนั้น ในปี 2555 
บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักกับเคที ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของกทม. ครอบคลุมระยะเวลา 13 ปี (2572 – 2585) ภายหลังครบก�าหนดอายุสัมปทานในปี 2572 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถ
ไฟฟ้าสีเขียวสายหลักในช่วงระยะเวลาที่เหลือให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บทีเีอสโกรท (BTSGIF) โดยบทีเีอสซยีงัคงเป็นผูบ้รหิารและเดนิรถในส่วนรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลกั ทัง้นี ้บทีเีอสจี
ยังลงทุนในสัดส่วน 33% ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน BTSGIF
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ระบบรถไฟฟ้าชานเมอืง 

ระบบรถไฟฟ้าชานเมอืงเป็นหนึง่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดงอ่อนซึง่ด าเนนิงานโดยรฟท. เปิดใหบ้รกิารระยะทางรวม 15.3 กโิลเมตร 
4 สถานี (บางซือ่-ตลิง่ชัน) โดยเปิดทดลองเดนิรถดว้ยรถดเีซลราง เริม่ทดลองเดนิรถตัง้แต่ วันที ่8 กันยายน - 30 พฤศจกิายน 2555 
แ ล ะ เ ริ่ ม เ ปิ ด ใ ห ้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ก า ร ชั่ ว ค ร า ว  ณ  วั น ที่  5 ธั น ว า ค ม  2555 ทั ้ ง นี ้
โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมอืงจะเปิดใหบ้รกิารอยา่งเต็มรปูแบบระหวา่งสถานบีางซือ่และสถานรัีงสติ ในปี 2564 

ระบบรถโดยสารดว่นพเิศษ (บอีารท์)ี 

โครงการบีอาร์ทีบรหิารโดยบีทีเอสซ ีเป็นโครงการแรกเริม่ของทางกรุงเทพฯ ที่จะเชือ่มต่อระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ 
เข ้ า ด ้ ว ย กั น  เ พื่ อ ใ ห ้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ทั ้ ง ใ น เข ต เ มื อ ง แ ล ะ พื้ น ที่ ร อ บ น อ ก 
โดยบีอาร์ทีจะมีความเร็วสู งกว่ารถโดยสารประจ าทางทั่ วไป เพราะจะวิ่งบนช่องทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก 
บอีารท์มีรีะยะทางรวม 15.0 กโิลเมตร 12 สถาน ี(ชอ่งนนทร-ีตลาดพล)ู โดยมสีถานเีชือ่มตอ่กับรถไฟฟ้าบทีเีอสทีส่ถานชีอ่งนนทร ี 

การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนนัน้มุ่งเนน้ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก การเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS 
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  MRT ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  SARL แ ล ะ บี อ า ร์ ที  จ ะ ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ โ ค ร ง ข่ า ย ร ะ บ บ ข น ส่ ง ม ว ล ช น ทั ้ ง ร ะ บ บ 
เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนสายหนึ่งจะส่งต่อผูโ้ดยสารไปยังระบบอื่นๆ ทัง้นี้ เสน้ทางรถไฟฟ้า BTS วิง่ผ่านใจกลางกรุงเทพมหานคร 
อีกทั ้งยังเป็นศูนย์กลางของส่วนต่อขยายต่างๆ และยังเป็นเสน้ทางที่เขา้ถึงสถานที่ส าคัญทั ้งเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย ์
ท าใหม้จี านวนผูโ้ดยสารในระบบของบทีเีอสเพิม่ขึน้ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 

 
รปูที ่9 : สถติผิูโ้ดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพมหานคร (ลา้นเทีย่วคน) ในชว่ง 7 ปีทีผ่า่นมา 

แหลง่ทีม่า: บทีเีอสซ ีและบมจ.ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 

*ขอ้มลูเดอืน มกราคม – ธันวาคม 

รปูที ่10 : จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่เฉพาะวนัท าการของรถไฟฟ้า BTS สายสเีขยีวหลกั และรถไฟฟ้า MRT สายสนี า้เงนิ  

  
แหลง่ทีม่า: บทีเีอสซ ีและบมจ.ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ  

*ขอ้มลูเดอืน มกราคม – ธันวาคม 

 
  

541,701 
603,696 

656,770 673,162 
720,155 735,081 743,681 

220,605 252,545 271,975 290,923 299,808 315,742 295,299 

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61

รถไฟฟ้าบทีเีอส รถไฟฟ้า MRT7

หนว่ย: เทีย่วตอ่วนัท าการ

CAGR 5.0%

CAGR 5.4%

 

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 

รถไฟฟ้า BTS 
(สายหลัก) 176.0 197.2 214.7 218.7 232.5 238.0 241.2 

อัตราการเตบิโต 21.3% 12.0% 8.9% 1.9% 6.3% 2.4% 1.3% 

รถไฟฟ้า MRT* 69.1 80.6 86.4 92.4 95.0 100.1 108.0 

อัตราการเตบิโต 6.4% 16.6% 7.2% 6.9% 2.8% 5.4% 7.8% 

รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT* 
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โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริการใน
ปี 2552 ประกอบไปด้วยส่วนต่อขยาย 2 เส้นทางคือ ส่วนต่อขยายสายสีลม (สะพานตากสิน-บางหว้า ระยะทาง 
7.5 กิโลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร) ต่อมาในปี 2555  
บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญากับเคทีในการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงส่วนต่อขยายดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี 
(2555-2585)

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้

เดือนมีนาคม 2560 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยาย ครอบคลุมระยะเวลา 26 ปี (2560-2585) ระยะทางรวม 30.8 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ 
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-คูคต ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้  
(แบริง่-สมทุรปราการ ระยะทาง 12.6 กโิลเมตร) โดยความคบืหน้าของงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือด�าเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 63%1 และส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ด�าเนินการเสร็จ
เรยีบร้อยแล้ว ทัง้นี ้เม่ือวนัที ่3 เมษายน 2560 สถานสี�าโรง ระยะทาง 1.8 กโิลเมตร ซึง่เป็นสถานแีรกของโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขยีวใต้ได้เปิดให้บรกิารเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บรกิารอย่าง
เต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม 2561 และส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ในเดือนกรกฎาคม 2563

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีทีเอสจี ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-
มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�าโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร) กับ รฟม. ระยะ
ทางรวม 64.9 กิโลเมตร 53 สถานี ทั้ง 2 บริษัทย่อยนี้ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR JV 
consortium) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบีทีเอสจี และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 
จ�ากัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุน 
75%, 15% และ 10% ตามล�าดบั ทัง้นี ้โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสายสเีหลอืงเป็นโครงการทีร่ฐับาลให้การ
สนับสนุนค่างานก่อสร้าง จ�านวน 47,000 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดกว่า 96,000 ล้านบาท โดย
รฐับาลจะแบ่งช�าระเงนิสนบัสนนุเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั ตลอดระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่วันทีเ่ริม่เปิดให้บรกิาร 
ซึ่งในขณะนี้ทั้ง 2 โครงการอยู่ในระหว่างจัดเตรียมการก่อสร้างและรื้อย้ายสาธารณูปโภค โดยคาดว่าจะได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice-to-Proceed) และเริ่มด�าเนินการก่อสร้างได้ในปี 2561 ทั้งนี้ คาดว่ารถไฟฟ้าทั้ง
สองสายจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2564

1 แหล่งที่มา: ข้อมูลจาก รฟม. ณ เดือน เมษายน 2561



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

26

โครงการระบบขนส่งทางรางสายใหม่ๆ	ที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มบีทีเอส

ในอกี 5 ปีข้างหน้า กลุม่บทีเีอสตัง้เป้าหมายทีจ่ะลงนามในสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ในกรงุเทพฯ ระยะ
ทางรวม 82.9 กิโลเมตร ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ส่วนต่อขยาย และรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งพิจารณา
เข้าร่วมการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะทาง 220 กิโลเมตร

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก 

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (บางหว้า-ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่กลุ่ม
บีทีเอสมีโอกาสสูงที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการเดินรถ เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับโครงข่าย
รถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งหน่วยงานก�ากับดูแล หนึ่งผู้บริหารเดินรถ” 
ของรัฐบาลทีมุ่่งหวงัให้เกดิผลประโยชน์ท่ีดท่ีีสุดแก่ประชาชน กลุ่มบทีีเอสจะเจรจากบั กทม. ภายใต้เนือ้หาสญัญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง (O&M) ทั้งนี้ คาดว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบในการลงทุนส่วนของงานโยธาและ
งานระบบและเครื่องกล (E&M) อย่างไรก็ดี กลุ่มบีทีเอสอาจจะพิจารณาในการช่วยจัดหาเงินทุน โดยอาจจะรับ
ติดตั้งงานระบบและเครื่องกล (E&M) ให้ กทม.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (กรุงธนบุรี-คลองสาน ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร) มีจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า 
บทีเีอสสายสเีขยีวตะวนัตกทีส่ถานกีรงุธนบรุ ีและเชือ่มกบัอาคารอเนกประสงค์ไอคอนสยาม ส�าหรบัรปูแบบการ
เดนิรถไฟฟ้า คาดว่าจะใช้ระบบขนส่งผูโ้ดยสารอัตโนมตั ิ (APM) โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจะด�าเนนิงานโดยเคที 
โดยเคทจีะส่งต่องานดงักล่าวให้แก่บทีเีอสซภีายใต้รปูแบบสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ ทัง้นี ้บรษัิท 
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
30 เดือน โดยคาดว่างานก่อสร้างจะสามารถเริ่มได้ในปี 2561
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โครงการระบบขนสง่ทางรางสายใหม ่ๆ ทีเ่ป็นเป้าหมายของกลุม่บทีเีอส 

ในอกี 5 ปีขา้งหนา้ กลุ่มบทีเีอสตัง้เป้าหมายทีจ่ะลงนามในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ ในกรุงเทพฯ ระยะทางรวม 82.9 กโิลเมตร 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ส่วนต่อขยาย และรูปแบบอื่นๆ รวมทั ้งพิจารณาเขา้ร่วมการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง 
ระยะทาง 220 กโิลเมตร 

โครงการรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยายสายสเีขยีวตะวนัตก  

โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ต่ อ ข ย า ย ส า ย สี เ ขี ย ว ต ะ วั น ต ก  ( บ า ง ห ว ้า -ต ลิ่ ง ชั น )  ร ะ ย ะ ท า ง  7 กิ โ ล เ ม ต ร 
เ ป็ น เ ส ้ น ท า ง ที่ ก ลุ่ ม บี ที เ อ ส มี โ อ ก า ส สู ง ที่ จ ะ ไ ด ้ เ ข ้ า ไ ป บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ดิ น ร ถ 
เนื่องจากเสน้ทางนี้เป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบัน ทั ้งนี้  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย 
“หนึง่หน่วยงานก ากับดูแล หนึ่งผูบ้รหิารเดนิรถ” ของรัฐบาลทีมุ่่งหวังใหเ้กดิผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดแก่ประชาชน กลุ่มบทีเีอสจะเจรจากับ 
ก ท ม .  ภ า ย ใ ต ้ เ นื้ อ ห า สั ญ ญ า ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร เ ดิ น ร ถ แ ล ะ ซ่ อ ม บ า รุ ง  ( O&M) ทั ้ ง นี ้
ค าด ว่ า รั ฐ บ าล จ ะ รับ ผิ ด ช อ บ ใน ก ารล งทุ น ส่ วน ข อ งงาน โย ธ าแล ะงาน ระบ บ แล ะ เค รื่อ งก ล  (E&M) อ ย่ า ง ไ ร ก็ ด ี
กลุม่บทีเีอสอาจจะพจิารณาในการชว่ยจัดหาเงนิทนุ โดยอาจจะรับตดิตัง้งานระบบและเครือ่งกล (E&M) ให ้กทม. 

โครงการรถไฟฟ้าสายสทีอง  

โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย สี ท อ ง  ( ก รุ ง ธ น บุ รี -ค ล อ ง ส า น  ร ะ ย ะ ท า ง  1.7 กิ โ ล เ ม ต ร ) 
มีจุดเชือ่มต่อกับโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวตะวันตกที่สถานีกรุงธนบุร ีและเชื่อมกับอาคารอเนกประสงค์ไอคอนสยาม 
ส าหรับรูปแบบการเดนิรถไฟฟ้า คาดวา่จะใชร้ะบบขนส่งผูโ้ดยสารอัตโนมัต ิ(APM) โครงการรถไฟฟ้าสายสทีองจะด าเนนิงานโดยเคท ี
โดยเคทีจะส่งต่องานดังกล่าวใหแ้ก่บีทีเอสซภีายใตรู้ปแบบสัญญาการใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุง ทัง้นี้ บรษัิท อติาเลยีนไทย 
ดี เ ว ล๊ อ ป เม น ต์  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  เ ป็ น ผู ้รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ก่ อ ส ร ้า ง ใ ห ้แ ล ้ว เส ร็ จ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เว ล า  30 เดื อ น 
โดยคาดวา่งานกอ่สรา้งจะสามารถเริม่ไดใ้นปี 2561 

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา 

โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ร า ง เ บ า  ห รื อ  LRT (บ า ง น า -สุ ว ร ร ณ ภู มิ )  ร ะ ย ะ ท า ง  18.3 กิ โ ล เ ม ต ร 
มีจุดเชือ่มต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิที่สถานีบางนา โครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของ กทม. 
ทัง้นี้คาดว่าทาง กทม. จะเป็นผูร้ับผิดชอบก่อสรา้งงานโยธาและงานระบบเครือ่งกล (E&M) โดยกลุ่มบีทีเอสยังเสนอต่อ กทม. 
ใหใ้ชพ้ืน้ที่บรเิวณธนาซติี ้ของบทีีเอสจี ในการสรา้งศูนยซ์่อมบ ารุงและโรงเก็บรถไฟฟ้า (depot) ส าหรับ LRT โดยไม่คดิค่าใชจ้่าย 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบีทีเอสเชือ่มั่นว่า กลุ่มบีทีเอสมีศักยภาพในระดับแนวหนา้ที่จะไดรั้บคัดเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการประมูล นอกจากนี ้
จ า ก ก า ร พั ฒ น า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ ที่ ดิ น บ ริ เ ว ณ ธ น า ซิ ตี้  จ ะ เ ป็ น ก า ร เพิ่ ม มู ล ค่ า ใ ห ้ กั บ ก ลุ่ ม บี ที เ อ ส 
และยังเป็นการเอือ้ประโยชนใ์หก้ับอสังหารมิทรัพยเ์ชงิพาณชิยอ์ยา่งธนาซติี ้กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลับของกลุม่บทีเีอสอกีดว้ย 

โครงการรถไฟฟ้าสายสเีทา (ระยะที ่1)  

โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทาแบ่งเป็น 2 ระยะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเสน้ทางและจ าเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน โดยระยะที ่1 เสน้ทางวัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กโิลเมตร 
เชือ่มต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลัก (สายสุขมุวทิ) ทีส่ถานทีองหลอ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูทีส่ถานีวัดพระศรมีหาธาต ุ
แล ะโค รงก า รรถ ไฟ ฟ้ าส ายสี เห ลื อ ง  ที่ ส ถ านี ฉ ล อ ง รัช  ทั ้ ง นี้  โ ค รงก า ร ดั งก ล่ าวอ ยู่ ภ าย ใต ้ก า รดู แ ล ขอ ง  กท ม . 
โดยโครงการภายใตก้ารดูแลของ กทม. ทีผ่า่นมา กทม. จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการลงทนุสว่นของงานโยธาและงานระบบและเครือ่งกล 
( E&M) ทั ้ ง นี้  เ นื่ อ ง จ า ก โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย สี เ ท า เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย ใ ห ม ่
จึ ง ค า ด ว่ า จ ะ มี ก า ร จั ด ป ร ะ มู ล ใ น รู ป แ บ บ สั ญ ญ า ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร เ ดิ น ร ถ แ ล ะ ซ่ อ ม บ า รุ ง  ( O&M) 
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โครงการรถไฟฟ้ารางเบา

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือ LRT (บางนา-สุวรรณภมิู) ระยะทาง 18.3 กโิลเมตร มีจุดเชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าบทีีเอส
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทที่สถานีบางนา โครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของ กทม. ท้ังนี้คาดว่า 
ทาง กทม. จะเป็นผูรั้บผดิชอบก่อสร้างงานโยธาและงานระบบเครือ่งกล (E&M) โดยกลุ่มบีทเีอสยงัเสนอต่อ กทม. 
ให้ใช้พื้นที่บริเวณธนาซิตี้ ของบีทีเอสจี ในการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ารุงและโรงเก็บรถไฟฟ้า (depot) ส�าหรับ LRT โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี กลุ่มบีทีเอสเชื่อมั่นว่า กลุ่มบีทีเอสมีศักยภาพในระดับแนวหน้าที่จะได้รับคัดเลือกให้
เป็นผู้ชนะการประมูล นอกจากนี้ จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินบริเวณธนาซิตี้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับกลุ่มบีทีเอส และยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด ์
สปอร์ต คลับของกลุ่มบีทีเอสอีกด้วย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา	(ระยะที่	1)	

โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทาแบ่งเป็น 2 ระยะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและจ�าเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบ จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน โดยระยะที่ 1 เส้นทางวัชรพล-
ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก (สายสุขุมวิท) ที่สถานีทองหล่อ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูทีส่ถานวีดัพระศรมีหาธาต ุและโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ทีส่ถานฉีลองรชั ทัง้นี้ 
โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ กทม. โดยโครงการภายใต้การดูแลของ กทม. ที่ผ่านมา กทม. จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการลงทุนส่วนของงานโยธาและงานระบบและเครื่องกล (E&M) ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเทาเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ จึงคาดว่าจะมีการจัดประมูลในรูปแบบสัญญาการให้บริการเดินรถและ
ซ่อมบ�ารงุ (O&M) โดยกลุม่บทีเีอสเชือ่มัน่ว่ากลุม่บทีเีอสมศีกัยภาพระดบัแนวหน้าทีจ่ะเป็นผูช้นะการประมลู จาก
การที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	(ตะวันออกและตะวันตก)	

การประมูลก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยเส้นทาง
ดังกล่าวมีทั้งสถานียกระดับและสถานีใต้ดิน ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกได้มีการลงนามใน
สัญญางานก่อสร้างกับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธารวมทั้งหมด 6 สัญญา โดยผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาดังกล่าว 
ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST (บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วในเดือน
มิถุนายน 2560 และ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566

โครงการรถไฟความเร็วสูง	(HSR)

โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ 3 แห่งของประเทศไทย 
(ดอนเมือง –สุวรรณภูมิ –อู่ตะเภา) รวมไปถึงเส้นทางเดินรถอีก 3 สาย ได้แก่ เส้นทางส่วนต่อขยายแอร์พอร์ต 
เรล ลิ้งก์ ดอนเมือง-พญาไท เส้นทางแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์เดิม พญาไท-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และ
จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมระยะทางท้ังส้ิน 220 กม. ด้วยความเร็ว
สงูสดุ 250 กโิลเมตร/ชัว่โมง โดยสญัญาสมัปทานอยูภ่ายใต้การร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชนในรปู
แบบ PPP net cost ระยะเวลา 50 ปี นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับสัมปทานจะยังได้รับสิทธิในการเช่าเพื่อพัฒนาที่ดินซึ่ง
เป็นพื้นที่ของ รฟท. โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ครม. มีมติอนุมัติให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการเปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน (TOR) ในเดือนมิถุนายน 
2561
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โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้
กตนวัะต  

ตลงิชนั - มรรธนฒว์ัยนูศ  
17.0 รตมเลโิก  

โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้
กออนวัตะ  

 มรรธนฒว์ัยนูศ – ีรุบนีม  
22.6 รตมเลโิก  

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา 
บางนา – ิมูภณรรวุส  
18.3 รตมเลโิก  

โครงการรถไฟฟ้าสายสเีทา 
1) 

ลพรชวั  – อ่ลหงอท  
16.3 รตมเลโิก  โครงการรถไฟฟ้าสายสทีอง 

( 1) 
ีรุบนธงุรก  – คลองสาน  

1.7 รตมเลโิก  

โครงการรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยาย
ยสเีขยีวตะวันตกสา  

 า้วหงาบ – ตลงิชนั 
7.0 รตมเลโิก  

เส้นทางรถไฟฟ้า	82.9	กิโลเมตร	ที่กลุ่มบีทีเอสตั้งเป้าในอีก	5	ปีข้างหน้า
  

สายรถไฟฟ้าที่เป็นเป้าหมายของบีทีเอส เส้นทาง หน่วยงาน
ระยะทาง	
(กิโลเมตร)	

จ�านวน
สถานี

ปีที่คาดว่าจะ
เปิดให้บริการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (ระยะที่ 1)
กรุงธนบุรี – 
คลองสาน

กทม. 1.7 3 2563

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว
ตะวันตก

บางหว้า – 
ตลิ่งชัน

กทม. 7.0 6 2564

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา
บางนา – 
สุวรรณภูมิ

กทม. 18.3 14 2565

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา 
(ระยะที่ 1)

วัชรพล – 
ทองหล่อ

กทม. 16.3 15 2565

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก
ศูนย์วัฒนธรรม 

– มีนบุรี
รฟม. 22.6 17 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก
ตลิ่งชัน - 

ศูนย์วัฒนธรรม
รฟม. 17.0 12 2566
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 ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1.	 ความเสีย่งจากการทีก่องทนุลงทนุในรายได้สทุธทิีเ่กิดและจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน

 กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่เกิดและจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงเงินอื่นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับรายได้สิทธิดังกล่าว นับจากวันที่การซื้อ
ขายรายได้สุทธิเสร็จสมบูรณ์ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2572 
ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าว
ที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ�านวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดัง
กล่าว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของเงนิปันผลและการคนืเงนิลงทนุด้วย
การลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิ
ของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้

2.	 ความเสี่ยงในการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน	และการที่ต้นทุนค่า
โดยสาร		รายจ่ายฝ่ายทุน	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักที่เพิ่มข้ึน	 จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	 ฐานะทางการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	 และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน

 รายได้สุทธิที่กองทุนคาดว่าจะได้รับและความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจได้รบัผลกระทบหากต้นทนุค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ของธรุกจิระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น 

 ทั้งนี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีอาจเพ่ิมขึ้นอันเป็นผลมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ซ่ึงรวม
ถึงกรณีดังต่อไปนี้

• การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าซึ่งก�าหนดโดยรัฐบาล ซึ่งค่าไฟฟ้าอาจมีความผันผวนด้วยสาเหตุหลายปัจจัย 
รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

• การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน หรือ

• การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอื่นของรัฐบาลที่มีผลต่อการด�าเนินกิจการ
ขนส่ง หรืออุปสงค์ด้านการขนส่ง

 อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะปรับอัตราค่าโดยสารสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับต้นทุนท่ี
เพิม่ขึน้ ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบทีเีอสซอีาจเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกว่ารายได้จากค่าโดยสารในอนาคต
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�าเนิน
งาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน

4
ปัจจัยความเสี่ยง
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 นอกจากนี ้กองทนุอาจมีรายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีม่ไิด้เกดิขึน้ตามปกตเินือ่งมาจากการซ่อมแซม
และบ�ารงุรกัษาอย่างต่อเนือ่งซึง่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายท่ีสงู และอาจเกดิค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาท่ีต้องช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของกองทนุ ดงันัน้ หากธรุกจิระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัไม่สามารถสร้างรายได้ค่าโดยสาร
เพียงพอต่อต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรงุเทพสายหลกัแล้ว รายได้สทุธ ิ และความสามารถในการจ่ายเงนิแบ่งปันส่วนทนุจะได้รบัผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

3.	 บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

 บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาด แนวโน้ม
ของตลาด หรือเหตุการณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนการด�าเนินงาน และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยการ
เพิม่อัตราค่าโดยสารถูกจ�ากดัโดยสญัญาสัมปทานและพลวัตรของการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการขนส่งมวลชน 
และความพึงพอใจของผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้
ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับข้ึนค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective 
Fare) ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกระยะเวลา 18 เดือน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ 
(Authorised Fare)

 ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�าเดือนท่ัวไปส�าหรับเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok consumer price 
index) ทีป่ระกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ในเดอืนใดมค่ีาเท่ากบัหรอืสงูกว่าร้อยละ 5 ของดชันีอ้างองิของเดอืน
ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน บีทีเอสซีสามารถขอให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ 
(Authorised Fare) ในอัตราร้อยละ 7 จากอัตราเดิม นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษบางกรณี บีทีเอสซีอาจขอปรับ
ขึ้น หรือ กทม.อาจขอปรับลดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) เช่น ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ การเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินตราต่างประเทศและในประเทศ ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้าของบีทีเอสซี หรือ
ความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น 

 ทัง้นี ้ ถึงแม้ว่าสญัญาสมัปทานจะอนญุาตให้บีทเีอสซสีามารถขึน้อตัราค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได้ และบทีเีอสซี
มีความตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถขึ้นหรือเลือกที่จะไม่ขึ้นอัตราค่า
โดยสารด้วยเหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การขนส่งมวลชนและความพึงพอใจของผู้โดยสาร หรือเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ เหตุผลอื่นๆ อาจรวมถึงแนว
โน้มผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าโดยสารอาจท�าให้จ�านวนผู้โดยสารลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมสีาระส�าคญัต่อรายได้สทุธ ิดงันัน้ บทีเีอสซจีงึไม่อาจคาดเดาหรอืประเมนิผลทีอ่าจจะตามมาจากการ
ขึ้นค่าโดยสารในอนาคตได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายในเดือน
ตุลาคม 2560 อยู่ที่ราคา 16 – 44 บาท

4.	 บริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสอาจไม่สามารถด�าเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่ง
มวลชนให้ประสบความส�าเร็จได้	 ท้ังนี้	 เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ	 รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาล
ด้วย

 ความสามารถของบริษทัจดัการและกลุ่มบทีีเอสในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบ
ความส�าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น 
กองทนุจงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์การลงทุนของกองทนุในความเป็นจรงิจะเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ หรือสามารถท�าได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
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 กลยทุธ์การเจรญิเตบิโตของกลุม่บทีเีอสในธรุกจิขนส่งมวลชนมหีลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมลู
เพ่ือบรหิารงานในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบทีีเอส การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของโครงการขนส่ง
มวลชนระบบใหม่ หรือการด�าเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่ การที่จะประสบ
ความส�าเร็จในการด�าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวน้ี นอกเหนือจากส่ิงอ่ืนแล้วยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและ
การด�าเนนิการของรัฐบาลเกีย่วกบัแผนการขยายตวัดงักล่าว ความสามารถของกลุ่มบทีีเอสในการสรรหาและ
ประเมินผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ การลงทุนท่ีเป็นไปได้ การสนับสนุนทางการเงิน การด�าเนินการให้มีข้อสรุป
การลงทนุ การได้รบัความเหน็ชอบและสทิธใินสมัปทานทีจ่�าเป็น และการควบคมุทางการเงนิและการด�าเนนิ
การอย่างเพยีงพอ กลยทุธ์การเจรญิเตบิโตดงักล่าวนีต้้องการการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและต้องใช้ทรพัยากร
อื่นๆ ของกลุ่มบีทีเอสเป็นอย่างมาก รวมถึงปัจจัยอื่นบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบีทีเอส 
อาทิเช่น ปัจจยัทางด้านการเมือง ซึง่ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่ารฐับาลจะด�าเนนิการตามแผนการขยายระบบ
ขนส่งมวลชนของกรงุเทพฯ และปรมิณฑลทีม่อียูใ่นปัจจบุนั หรอืหากรัฐบาลตดัสนิใจทีจ่ะด�าเนนิการดังกล่าว 
ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่ากลุ่มบีทีเอสจะเป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าว ดังนั้น การเจริญเติบโตในอนาคตของก
ลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกลุ่มบีทีเอสไม่สามารถลงทุนหรือเข้า
ร่วมด�าเนินงานดังกล่าวนี้ได้ หรือการลงทุนหรือเข้าร่วมด�าเนินงานดังกล่าวไม่ประสบความส�าเร็จ หรือไม่
ประสบความส�าเร็จเท่าที่คาด 
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กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

อนึ่ง บีทีเอสซี มีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็น
คดีที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเป็นคดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบีทีเอสซี ดังนี้

1.  บทีเีอสซถีกูฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกบักรงุเทพมหานคร โดยผูฟ้้องคดซีึง่เป็นคนพกิาร ฟ้องขอให้มกีารจดัท�าลฟิต์
และอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิารท่ีสถานรีถไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง ศาลปกครอง
กลางพิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าขณะท�าสัญญาสัมปทานยังไม่มีกฎกระทรวงก�าหนดให้มีการจัดสร้างลิฟต์
และสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด  และเมื่อ
วันที ่21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษากลบัค�าพพิากษาศาลปกครองกลาง โดยพพิากษา
ให้กรงุเทพมหานครจดัท�าลฟิต์และอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิารทีส่ถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสทัง้ 23 
สถานี และจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าแก่คนพิการ โดยจัดให้มีที่ว่างส�าหรับเก้าอี้เข็นคนพิการ 
ราวจับส�าหรับคนพิการบริเวณทางขึ้นลง และติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถคันที่จัดไว้ให้
ส�าหรบัคนพกิาร ทัง้นี ้ให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีมี่ค�าพิพากษา โดยให้บทีเีอสซใีห้ความ
ร่วมมือสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้ง
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อ�านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 
กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการติดตั้งลิฟต์และอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการครบทั้ง 23 สถานี
และเปิดให้บริการแล้ว

2.  กรุงเทพมหานครยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เป็นเงินประมาณ 306.5 ล้านบาท ซึ่ง
เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์มคี�าสัง่อนญุาตให้กรงุเทพมหานครได้รบัช�าระหนีค่้าตอบแทนการใช้ทีด่นิราชพสัดุ 
ประมาณ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน ประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค�าร้องในมูลหนี้
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณ 72.4 ล้านบาท หนี้ค่าเช่าอาคาร ประมาณ 201.4 ล้านบาท โดย
กรุงเทพมหานครได้โต้แย้งค�าสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งยกร้อง ต่อมา
กรุงเทพมหานครได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกามี
ค�าพิพากษาแก้ให้กรุงเทพมหานครได้รับช�าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 63.01 
ล้านบาท ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 8.3 ล้านบาท ดอกเบี้ยส�าหรับค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 
3.56 ล้านบาท ค่าเช่าอาคาร 30.44 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน 12.3 ล้านบาท รวมเป็น
เงินประมาณ 117.61 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2561 บีทีเอสซีได้ช�าระหนี้มูลหนี้ค่าตอบแทนการใช้
ที่ดินราชพัสดุ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน 12.3 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 20.6 ล้าน
บาท (โดยไม่รวมดอกเบี้ย)  และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ช�าระมูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 63.01 
ล้านบาท (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ปัจจุบันบีทีเอสซีอยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติในมูลหนี้ส่วนที่เหลือคือ ค่าเช่า
อาคาร และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกับข้อ 3.

ข้อพิพาททางกฎหมาย
5
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

3.  บีทีเอสซีถูกกรุงเทพมหานครเรียกร้องเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้ช�าระเงินค่าตอบแทน
การใช้ที่ดินราชพัสดุ เป็นเงินประมาณ 132 ล้านบาท (ต้นเงิน 64.7 ล้านบาท เบี้บปรับเงินเพิ่ม 67.3 ล้าน
บาท) และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันส้ญญาก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยบีที
เอสซีได้โต้แย้งว่า ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีมีสิทธิใช้ท่ีดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน
สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีค�าสัง่จ�าหน่ายข้อพพิาทออกจากสารบบความชัว่คราว เพือ่รอฟังผลค�าพิพากษา
ศาลฎีกาในคดีฟื้นฟูกิจการที่กรุงเทพมหานครได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายตามข้อ 2. 
เนือ่งจากเป็นมูลหนีร้ายเดียวกนั ซึง่เมือ่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎกีามคี�าพพิากษาแก้ให้กรงุเทพมหานคร
ได้รับช�าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ตามข้อ 2. รวมเป็นเงินประมาณ 117.61 ล้านบาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 
2560 บทีเีอสซไีด้ช�าระหนีค่้าธรรมเนยีมหนงัสอิค�า้ประกนัส้ญญาก่อสร้างอาคาร เป็นเงนิประมาณ 8.2 ล้าน
บาท และกรุงเทพมหานครได้ถอนข้อเรียกร้องเรื่องค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันออกจากคดี
อนุญาโตตุลาการแล้ว คงเหลือข้อเรียกร้องเรื่องเงินค่าตอบแทนการใช้ท่ีดินราชพัสดุ โดยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการนัดพร้อมเพื่อก�าหนดกระบวนพิจารณาในวันที่ 24 กันยายน 2561   
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ข้อมูลสำาคัญอื่น
6

โปรดดูหัวข้อ 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต



ส่วนที่ 

2 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

โครงสร้างการจัดการ

9

10

11

12

7

8
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7.1	 หน่วยลงทุน

7.1.1	 ข้อมูลหน่วยลงทุน

จ�านวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน 61,416,468,000 บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่น
แปดพันบาท)

·	 จ�านวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก 62,510,400,000 บาท  
(หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบล้านสี่แสนบาท)

·	 จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน	ครั้งที่	1 445,676,000 บาท  
(สี่ร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)

·	 จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน	ครั้งที่	2 277,824,000 บาท  
(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พัน
บาท)

·	 จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน	ครั้งที่	3 370,432,000 บาท  
(สามร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน	

·	 วันจัดตั้งกองทุน 10.8000 บาทต่อหน่วย

·	 หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	1 10.7230 บาทต่อหน่วย

·	 หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	2 10.6750 บาทต่อหน่วย

·	 หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	3 10.6110 บาทต่อหน่วย

จ�านวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน 5,788,000,000 หน่วย  
(ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านหน่วย)

ประเภทของหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก 10.8000 บาทต่อหน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	31	มี.ค.	2561 11.5045 บาทต่อหน่วย

ข้อมูลหน่วยลงทุน
7
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ข้อมูลหน่วยลงทุน

7.1.2	 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ส�าหรับปี	2560/61 กระดาน	Local กระดาน	Foreign

ราคาปิด 11.90 บาท 11.90 บาท

ราคาสูงสุด 12.20 บาท 12.00 บาท

ราคาต�่าสุด 10.90 บาท 4.56 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด 68,877.20 ล้านบาท 66,877.20 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

13,293.82 ล้านบาท
54.48 ล้านบาท

3.61 ล้านบาท
0.15 แสนบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
-  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

11.5801 บาท
11.5045 บาท

7.1.3	 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน	หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียน

ก่อนลดมูลค่าหน่วย
ลงทุน

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียนที่ลดลง

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียน

หลังลดมูลค่าหน่วย
ลงทุน

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

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

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

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

รวม 0.189 1,093.932

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :  กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดโดย

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

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

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

7.2.1	 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด	10	รายแรก

  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหน่วยลงทุนที่ถือ
ร้อยละของ

จ�านวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�าหน่าย

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

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

3 ส�านักงานประกันสังคม 229,670,800 3.97

4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 225,000,000 3.89

5 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 200,000,000 3.46

6 ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 168,808,600 2.92

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

8 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
Limited

157,460,300 2.72

9 AIA Company Limited - EQ3-P 105,400,000 1.82

10 นายคีรี กาญจนพาสน์ 91,703,580 1.58

 

7.2.2	 ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญ่	(ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ร้อยละ	10	ขึน้ไป	โดยรวมกลุม่บคุคลเดยีวกนัด้วย)

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหน่วยลงทุนที่ถือ
ร้อยละของ

จ�านวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�าหน่าย

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

7.2.3	 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ	หรือ
การด�าเนินงานของบริษัทจัดการ

  - ไม่มี –

7.3	 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

7.3.1	 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน	:	การจ่ายเงินปันผล	และการลดเงินทุนจดทะเบียน

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีที่กองทุนมีก�าไร
สะสมเพียงพอ
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(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล 
หรอืวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี ทัง้นีภ้ายใต้กฎหมายหลกัทรพัย์

 “ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก�าไรสุทธิของกองทุน ที่ท�าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) การหักก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐาน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน

(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ารองท่ีกันไว้เพ่ือซ่อมแซม บ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทนุตามแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วน หรือท่ีบรษิทัจดัการได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(ค) การหกัด้วยรายการเงินส�ารองทีก่นัไว้เพือ่การจ่ายช�าระหนีเ้งนิกูย้มืหรือภาระผกูพนัของกองทนุ
ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�าหนดไว้ใน หัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือชี้ชวน 
หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

 ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
(Unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ารองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ใน
จ�านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะ
เวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

(2) ในกรณีทีก่องทุนมีก�าไรสะสม บรษิทัจัดการอาจจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมได้

(3) ในกรณีทีก่องทนุยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก
ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น

 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�าหนดเพิ่มเติมซ่ึงกฎหมายหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

 เงื่อนไขเพิ่มเติม:

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่าย
เงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป

นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด

(2) กองทนุมีสภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยูภ่ายหลงัจากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก�าไร
สะสมเหลืออยู่แล้ว

(3) กองทนุมีรายการค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด และไม่มเีหตตุ้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสทุธทิีป่รบัปรงุ
แล้วของกองทุน

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
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 บรษิทัจดัการจะต้องด�าเนนิการลดเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยไม่ชกัช้า ในกรณีทีก่องทนุมกีารเพ่ิม
เงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้

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

7.3.2	 ประวัติการจ่ายเงินปันผล	และการจ่ายเงินคืนทุน	

  ประวัติการจ่ายเงินปันผล

 ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2561

ครั้งที่ ผลการด�าเนินงานงวด
อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 0.192 31 ส.ค. 60 14 ก.ย. 60

18. 1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 0.203 27 พ.ย. 60 12 ธ.ค. 60

19. 1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 0.203 28 ก.พ. 61 14 มี.ค. 61

20. 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 0.200 11 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61

รวม 3.447
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 ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ยจ่าย
เงินคืน

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียนที่ลดลง

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย	 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย 
(บาท)

รวม	 
(ล้านบาท)

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

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

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

รวม 0.189 1,093.932

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :  กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดโดย

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

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

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

8.1	 บริษัทจัดการ

8.1.1	 ชื่อ	ที่อยู่	เลขทะเบียนบริษัท	หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร	และเว็บไซต์

  ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

  ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700

  โทรศัพท์  0-2674-6488 

  โทรสาร  0-2679-5996

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

  โครงสร้างองค์กร	(ณ	วันที่	7	กันยายน	2560)

 

  

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

  รายชื่อกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสตีเฟน  แทน กรรมการ

2. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ

5. นางสาวปิยะมาศ ค�าไทรแก้ว กรรมการ

6. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

7. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

 8.1 บรษิทัจดัการ 

 8.1.1 ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขทะเบยีนบรษิทั หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสาร และเว็บไซต ์

  ชือ่ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด 

  ทีอ่ยู ่ เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
   ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

  เลขทะเบยีนบรษิทั 0105535049700 

  โทรศพัท ์ 0-2674-6488  

  โทรสาร  0-2679-5996 

  Website www.bblam.co.th 

 

 8.1.2 โครงสรา้งการบรหิารจดัการ รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รายชือ่กรรมการ ผูบ้รหิารและผูจ้ดัการกองทนุ 

   

  โครงสรา้งองคก์ร 
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  คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

3. นายไพศาล  เลิศโกวิทย์       กรรมการ

4. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล        กรรมการ

  

  รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer, Chief Investment Officer

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution

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

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

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

7. นางอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support

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

9. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ Assistant Managing Director, Head of Internal Audit
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการกองทุนรวม

1. นางสาวศิริเพ็ญ 
 หวังด�ารงเวศ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California 
State University, Los Angeles 

• ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• CFA Level 3

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

2. นางนพวรรณ แสวงกิจ • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์           
University of the Philippines

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• CISA Level 2

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

3. นางสาวเบญจมาฑฐ์ 
 จรูญวงศ์นิรมล

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

• CISA Level 2

2560-ปัจจุบัน Vice President,
 Real Estate & 
 Infrastructure 
 Investment
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2556-2560 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
 ฝ่ายกองทุนรวม
 อสังหาริมทรัพย์
 บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) 
 จ�ากัด
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8.1.3	 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ	และผู้จัดการกองทุน

 หน้าท่ีและความรบัผดิชอบหลกัของบริษทัจัดการและผูจั้ดการกองทุน คอืจะต้องบรหิารและจัดการกองทนุ 
รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทนุ ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ มตผู้ิถอืหน่วยลงทนุ หนงัสอืชีช้วน กฎหมาย
หลักทรพัย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึง่กองทนุหรอืบรษิทัจัดการ (เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการกองทนุ) 
หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 

 บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(1)	 การบริหารจัดการกองทุน

 ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หนงัสอืชีช้วน กฎหมายหลกัทรพัย์ และข้อตกลงต่างๆ ซ่ึงกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครดั 
รวมถงึปฏิบติัตามบทบัญญติัในมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) 

(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และหนงัสอืช้ีชวน ทีมี่สาระไม่ต่างจากข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจัดการ สญัญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส�าคัญท่ีแสดงไว้ล่าสุดต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ตลอดอายขุองกองทุน และในกรณท่ีีมกีารเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทุน  บรษัิทจดัการ
ต้องด�าเนนิการให้กองทนุมลีกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก�าหนด เงื่อนไข และหลัก
เกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�าเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรัพย์

(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อ
ผู้ลงทุน ด้วยวิธีการท่ีผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่าง
หนงัสอืชีช้วนดงักล่าวต้องมข้ีอมลูทีค่รบถ้วน ถกูต้อง เพยีงพอ และไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน
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(2) จดัส่งหนงัสอืชีช้วนท่ีมสีาระส�าคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันท�าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน และจัด
ส่งหนงัสอืช้ีชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนงัสอืชีช้วนและรายงานกองทุน (Mutual 
Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะ
เวลาท่ีพอสมควรแก่การทีผู่ล้งทนุจะศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนก่อนการตดัสนิใจลงทุนใน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม (1) ต้องไม่น้อย
กว่าสิบสี่วัน

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และไม่มีลักษณะที่ท�าให้ผู้ลงทุนส�าคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด

(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท�าหน้าท่ีในการจัด
จ�าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีจะ
จ�าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุน
ในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(ซ) ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพือ่ให้มกีารกระจายข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องด�าเนินการและควบคุมดูแล
ให้การจัดการเป็นไปตามสาระส�าคัญท่ีได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการ
ต้องจัดให้มีข้อก�าหนดในเอกสารสัญญาท่ีเข้าท�าหรือจะเข้าท�าเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
กจิการโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ให้ผูเ้ช่า ผูร้บัสทิธ ิหรอืผูร้บัจ้างทีน่�าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้
ฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการ
โดยไม่ชกัช้า เมือ่มเีหตกุารณ์หรอืการเปลีย่นแปลงใด ๆ  อนัอาจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัย์สนิ
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(ญ) ได้มาเพิม่เตมิและจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการ
ให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด�าเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้การจัดหาผล
ประโยชน์จากทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการกองทนุ
และตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) ด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีท่ีปรากฏข้อเทจ็จรงิแก่บรษิทัจดัการว่ามบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุ 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของกองทุน

(ฐ) ด�าเนินการที่จ�าเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้
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(ฑ) เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการกองทุน
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ 
ที่ประกาศใช้บังคับโดย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ก.ล.ต.”) ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”)

(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทนุหรอืเงนิแบ่งปันส่วนทนุจากกองทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ณ) จดัให้มกีารประเมนิค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุจะได้มา และการประเมนิค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตาม
ที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้

(ด) ด�าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(ต) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส�าหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี้

(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของกองทุน ให้มีความรู้ความ
สามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน

(2) การวเิคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทุน รวมท้ังการตรวจสอบและสอบ
ทาน (การท�า due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง 
และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ

(3) การก�ากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพือ่ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

(ถ) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�านาจให้บุคคลอื่นใด 
เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนบริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การปฏิบตักิารด้านงานสนบัสนนุ ทัง้นี ้การมอบหมายดงักล่าว (หากม)ี ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์

(ท) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคต (อันรวมถึงรายได้สุทธิ) หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้องติดตามและ
ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ทีก่องทนุได้รบัอย่างสม�า่เสมอ หากพบความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องท่ีอาจท�าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ท่ีถูกต้องครบถ้วนตามข้อ
ตกลง บรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการหรอืมอบหมายให้ผู้เชีย่วชาญด�าเนนิการให้ผู้ประกอบกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

(ธ) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืข้อตกลงกับรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรฐัต่าง
ประเทศ หรือมีความจ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้ว
ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด�าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและด�าเนิน
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การต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น 
ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนมสิีทธดิ�าเนนิการอ่ืนใดเท่าท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการปฏบัิตติามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(น) ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่
ทัง้นี ้การด�าเนนิการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายหลกัทรพัย์ และ/หรอืกฎหมายอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

(2)	 การลงทุน

(ก) เข้าท�าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนภายในหก
เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่
น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

(ข) ด�ารงมลูค่าการลงทุนในทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชปีระจ�า
ปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)

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

(ง) ด�าเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด�าเนินการให้การลงทุน
ของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วนการ
ลงทุน

(3)	 การเรียกเก็บและช�าระเงินของกองทุน

(ก) ด�าเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและช�าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(4)	 การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 
1 /2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็น
บคุคลทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดทีก่�าหนด
ไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ข) จดัให้มีการแต่งต้ังบคุลากรทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนดไว้ในประกาศท่ีเกีย่วข้องซึง่ออกตามพรบ. 
หลกัทรพัย์ และได้รบัความเหน็ชอบจาก กลต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ กลต. เป็นผูจ้ดัการ
กองทุนเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดต้ังและจัดการกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชพีท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ กลต. บรษิทั
จัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อส�านักงานคณะ
กรรมการ กลต. ตามประกาศทีเ่กีย่วข้องของส�านกังานคณะกรรมการ กลต. รวมทัง้เปิดเผยราย
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ชือ่ผูจ้ดัการกองทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรอืเอกสารทีจ่ดัส่งให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงข้อมลู ให้บรษิทัจดัการปรับปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัภายในสบิสีว่นั
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดและเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้งนาย
ทะเบยีน ตลอดจนตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าท่ีของนายทะเบยีนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวธีิการจดัท�าทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อก�าหนดและเงือ่นไขในสญัญาแต่ง
ตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) แต่งตัง้นติบิคุคลทีม่ปีระสบการณ์และความรูค้วามเชีย่วชาญในการประเมนิค่าทรพัย์สนิกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ ของกอง
ทุน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับกองทุน อาทิ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

(ช) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองกองทนุ ซึง่เป็นผูส้อบบญัชท่ีีอยูใ่นบญัชทีีส่�านกังานคณะกรรมการ กลต. 
ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ซ) แต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. เพ่ือท�า
หน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การช�าระ
บัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน

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

(5)	 หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

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

(ข) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายในสามสบิวนันบัแต่วันจดทะเบยีนกองทนุ หรือนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่
เติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี
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(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศ กฎ และ/หรือค�าสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการด�าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน
ข้อผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ โครงการจดัการกองทุน และกฎหมายหลกัทรพัย์

(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างเพยีงพอ ซึง่รวมถงึความเห็นของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ใน
เรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว

(ฉ) ให้ความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีบ่รษิทัจดัการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรพัย์ ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ�ากัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และใน
เรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุร้องขอให้บรษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทนุหรอืหลกัฐานแสดงสทิธิใน
หน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลท่ีจ�าเป็นและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็น
หลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ท้ังนี้ 
เป็นไปตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ซ) ด�าเนินการก�ากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมายหลัก
ทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว รวมท้ังจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบัิติ
งานที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ฌ) อ�านวยความสะดวกแก่ผูด้แูลผลประโยชน์หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูด้แูลผลประโยชน์ 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(ญ) จดัท�าบัญชแีละเกบ็ทรพัย์สนิของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรพัย์สนิของบรษิทัจดัการ และ
น�าทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการน�าทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนไปฝาก
ไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(ฎ) จัดท�าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฐ) จัดท�ารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ) จัดท�ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
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(ฒ) จดัท�างบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรพัย์ และน�าส่งงบการ
เงินต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์

(ณ) จัดท�ารายงานประจ�าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่ง
ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ส�านกังานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลกัทรพัย์ ภายในสีเ่ดอืนนบัแต่
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(ด) รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏ
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส�าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้อง

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

(ถ) ติดตาม ด�าเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ท่ีปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้งที่
เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�าเนินการตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ

(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

8.1.4	 จ�านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

นางวรวรรณ		ธาราภูมิ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
University of North Texas 

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

• เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน

นายพรีพงศ์		จริะเสวจิีนดา • ปริญญาโท MBA (with 
Distinction) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี BBA, Georgia State 
University 

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2552-2560 กรรมการผู้จัดการ 
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน

นายวศิน		วัฒนวรกิจกุล • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-ปัจจุบัน Managing Director, 
 Head of Business 
 Distribution
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2550-2553 รองกรรมการผู้จัดการ  
 กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม 
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• เป็นคณะกรรมการทีป่รกึษาการ
ลงทุนของกองทุน
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้าที่
ความรับผิดชอบ

นายสุทธิพงศ์	
พัวพันธ์ประเสริฐ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
• Georgia State University 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - มี.ค. 2561 Deputy Managing 
 Director, Head of Real 
 Estate & Infrastructure 
 Investment
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2544-2551 ผู้จัดการอาวุโสกองทุน
 รวมอสังหาริมทรัพย์
 บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด 
 (มหาชน)

• เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
การลงทุนของกองทุน

นางสาวศิริเพ็ญ	
หวังด�ารงเวศ	

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
California State University,  
Los Angeles 

• ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• CFA Level 3

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

• ดูภาพรวมการด�าเนินงาน
ของกองทุน 

• ติดตามผลการด�าเนินงาน
ของกองทุน

• ติดตามการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารทรัพย์สินให้เป็นไปตาม
ที่ก�าหนด และประสานงานกับ 
ผู้บริหารทรัพย์สินในเรื่องต่างๆ 
เพื่อการบริหารและจัดการ
กองทุน

• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี 

นางสาวฐปณีย์	
นามนิราศภัย	

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

• ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินงาน

• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี

นางสาวอัญชลี		อ่อนน้อม • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2556-ปัจจุบัน Senior Officer,
 Real Estate &
     Infrastructure Investment
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2552 - 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนรวม
 อสังหาริมทรัพย์
 บลจ. ไอเอ็นจี 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด

• ตรวจสอบรายได้ และ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์  ผู้สอบบัญชี

• น�าส่งรายงานต่างๆ ของ 
กองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ 
และผู้เกี่ยวข้อง    

นายชูเกียรติ
วิริยะก่อกิจกุล

• ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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

• ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน 
และงานทะเบียน ส�าหรบั
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 
และกองทุนรวมโครงสร้าง 
พื้นฐาน

นายอภิชาต	โตรุ่ง • ปริญญาโท การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี การบัญชี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ

2556–ปัจจุบัน Assistant Vice 
 President,
 Operation & System
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2555-2556 เจ้าหน้าที่อาวุโส 
 ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน 
 บลจ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

• ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน 
และงานทะเบียนส�าหรบั
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้าง 
พื้นฐาน
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8.2	 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

8.2.1		ชื่อ	ที่อยู่	เลขทะเบียนบริษัท	หมายเลขโทรศัพท์	และโทรสาร

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

  ที่อยู่  อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
    กรุงเทพมหานคร

  เลขทะเบียนบริษัท  0107539000243

  โทรศัพท์   0-2617-7300

  โทรสาร   0-2617-7133

8.2.2	 โครงสร้างการบริหารจัดการ	รายชื่อกรรมการ	และผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยโครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีเป็นดังนี้

คณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารบริษทั

คณะกรรมการทีป่รกึษา

ส�านักตรวจสอบภายใน

สายปฏบิตักิาร

ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายบรหิารส�านกังาน

ฝ่ายซ่อมบ�ารงุ ฝ่ายควบคุมบญัชี ฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลฝ่ายโครงการ
และวิศวกรรม

ฝ่ายนักลงทนุ
สัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายการเงิน สายบริหาร

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายส่ือสารองค์กร

ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

ฝ่ายความปลอดภัยและ
รกัษาความปลอดภยั

กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั
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8.2.2.1	 คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   2 ท่าน

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  7 ท่าน

  รายชื่อกรรมการมีดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์        ประธานกรรมการ

2. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการอิสระ

3. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการอิสระ

4. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการอิสระ

5. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ 

6. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ

7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

9. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ กรรมการ

8.2.2.2	 คณะกรรมการบริหาร

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายบริหาร

5. นายคง ชิ เคือง            สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

6. ดร.อาณัติ อาภาภิรม สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

8.2.2.3		 คณะกรรมการที่ปรึกษา

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาจ�านวน 4 ท่าน 
ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษา

3. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา

4. นายประจักษ์ มโนธรรม กรรมการที่ปรึกษา
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8.2.2.4		 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน 
ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8.2.2.5		 คณะกรรมการตรวจสอบ

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้  

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8.2.2.6		 ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารของบีทีเอสซี มีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

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

3. นายคง ชิ เคือง ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

4. นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ รองผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน และผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

5. นางสาวน�้าทิพย์ กิมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมบัญชี

6. นายณัฐศักดิ์  ชัยชนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฏหมาย

7. นายชัยศักดิ์  ศรีเศรษฐนิล ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการ และวิศวกรรม

8. นายภักดี จิระภาพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุง

9. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

10. นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อ�านวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย

11. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ
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8.2.3	 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	

 บีทีเอสซียังคงเป็นคู่สัญญาตามสัญญาสัมปทานกับกทม. และบีทีเอสซียังคงเป็นผู้บริหารจัดการในการ
ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพ่ือประโยชน์ของกองทุนภายใต้การก�ากับดูแล
และควบคุมของกองทุน ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ตลอดจน
มีหน้าที่น�าส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุน ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิ
กองทุน ในการร่วมบริหารการจัดการกิจการของบีทีเอสซี โดยกองทุน มีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการ
จ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบีทีเอสซี และภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

8.3	 ผู้ดูแลผลประโยชน์

8.3.1	 ชื่อ	ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	และโทรสาร

 ชื่อ  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 ที่อยู่  เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 โทรศัพท์   0-2724-5047

 โทรสาร   0-2724-5051

8.3.2	 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

(1) ลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิทัจัดการกบับรษิทัจัดการในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ

(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนกับส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(3) ก�ากับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอด
จนข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการโดยเคร่งครดั หากบรษิทัจดัการมไิด้ปฏบิตัติาม 
ให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�าการ นับตั้งแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว

(4) จดัท�ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีท่ีบรษิทัจดัการกระท�าการ 
หรอืงดเว้นกระท�าการ จนก่อให้เกดิความเสยีหายแก่กองทนุหรอืไม่ปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎหมายหลกัทรพัย์ 
ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้

(6) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุน
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(7) จัดท�าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(8) ด�าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ได้
รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียก
ร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้
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(9) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) พจิารณาอนมุตัหิรอืไม่อนมุตักิารได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานของกอง
ทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน  
ณ เวลาทีมี่การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนและกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของ 
กองทุน (ถ้ามี)

(12) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท�าสัญญาหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกสัญญาท่ีมอบหมายให้
บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ด�าเนินการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100 
ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�าสัญญา
หรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและ
กฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้
จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(13) พจิารณาอนมุตัหิรอืไม่อนมุตักิารจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส�าหรบัการซือ้รถไฟฟ้าโดยบทีเีอสซ ีเฉพาะใน
กรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ
ชี้ชวน หัวข้อ 2.3.1 “การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก – (2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกอง
ทุน ณ เวลาที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้
รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

  การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (13) นี้ ไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือ
การเข้าท�าสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่กองทุน ไม่
ถอืว่าเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป หรอืการเข้าท�าสญัญาโดยกองทนุ ดงันัน้การได้มาหรอืจ�าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าท�าสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ�าต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ แต่ทัง้นี ้ไม่กระทบต่อสทิธขิองกองทนุในเรือ่งสงวนไว้หรอืเรือ่งอืน่ๆ 
ที่กองทุนมีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม

  การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (11) (12) และ (13) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�าราย
ละเอียด พร้อมทั้งเสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(14) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส�าคัญ 
หรือเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน

(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(16) ด�าเนินการให้มีการรับหรือช�าระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ และ/หรอื ข้อก�าหนดของเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
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(17) ไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�านั้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่า
ตอบแทนในการท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด�าเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

(18) ในกรณีที่การด�าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด�าเนินการขอมติ 
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ�านาจด�าเนินการตามที่จ�าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

(19) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้
ดูแลผลประโยชน์ และ

(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

8.3.3	 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

 บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เม่ือผูถ้อืหน่วยลงทุนมีมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ถอืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกว่าก่ึง
หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ และมกีารแต่ง
ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�าการใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ในลักษณะที่มีนัยส�าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�าความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 
3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้
ดูแลผลประโยชน์

(6) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส�าคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการ
เพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป 
ในกรณีดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธบิอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ใน
กรณดีงักล่าว บรษิทัจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูด้แูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคุณสมบตัใิห้ถกูต้อง
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดัง
กล่าว หรือวันถัดจากวันที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และ
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บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ
ภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ้น ใน
กรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิด้ท�าการแก้ไขการขาดคณุสมบตัใิห้ถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนดดงั
กล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการขออนญุาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต. ภายใน 15 วันนบัต้ังแต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก�าหนดเวลาให้แก้ไข เมือ่ได้รบัอนญุาตจากส�านกังาน
คณะกรรมการ กลต. แล้ว บรษิทัจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือย่ืนค�าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผล
ประโยชน์ (ก) เพือ่เลกิกิจการของผูด้แูลผลประโยชน์หรอืเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ใดทีค่ล้ายคลงึกนั หรอื 
(ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�าระบัญชี หรือร้องขอ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่าง ๆ หรือ

(9) เม่ือหน่วยงานหรอืองค์กรของรฐัมคีวามเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของผูด้แูลผลประโยชน์ว่ามคีวาม
ผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป

(10) เม่ือมีการบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์นอกเหนอืจากกรณทีีก่�าหนดไว้ข้างต้น โดยบรษิทั
จดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายหนงึฝ่ายใดทีป่ระสงค์จะบอกเลกิสัญญาบอกกล่าวให้คูส่ญัญาอกี
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

 เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์หมดหน้าทีล่งตามเงือ่นไขการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์  ผูดู้แลผลประโยชน์นัน้ต้องท�า
หน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนและส่งมอบทรพัย์สนิ
และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสรจ็สิน้ หรอืตามค�าสัง่
ของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็น เพื่อ
ให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จนเสร็จสิ้น ท้ังนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 
ทัง้นี ้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัคงได้รบัค่าตอบแทนตามอตัราปกตทิีค่ดิได้ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผล
ประโยชน์ จนกว่าการจดัการโอนทรพัย์สนิและเอกสารดงักล่าวให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่ หรอื 
ตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ

 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้ช�าระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่ง
ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่เกดิขึน้ก่อนการสิน้สดุของสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน 
และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอืน่ใด จะค�านวณถงึวนัทีค่รบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลกิสญัญาหรอืระยะ
เวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
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8.4	 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	

8.4.1	 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	

 • ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค์
 • นายศรัณย์ บุญญะศิริ
 • นางวรวรรณ ธาราภูมิ
 • นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา  
 • นายวศิน วัฒนวรกิจกุล  
 • นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ

8.4.2	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการ
ร้องขอโดยบริษัทจัดการ

(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
เรื่องที่ต้องให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า ท้ังนี้ กรรมการผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

8.5	 ชือ่	ทีอ่ยู	่และหมายเลขโทรศัพท์	ของผู้สอบบัญชี	นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ	และบรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิ

8.5.1	 ผู้สอบบัญชี

  ชื่อ  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
  ที่อยู่  เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์   0-2264-0777

8.5.2	 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

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

8.5.3	 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

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

8.6	 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

- ไม่มี -
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9.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บรษิทัจัดการมีนโยบายในการบรหิารและจดัการกองทนุด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทนุ ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจัดการ มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หนงัสอืชีช้วน กฎหมายหลกัทรพัย์ 
และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

9.2	 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดการได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน  เพ่ือให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่บริษัท
จดัการเกีย่วกบัการลงทนุในทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถงึการบรหิารจัดการทรพัย์สินกจิการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
2. นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer  บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ Senior Vice President บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
5. ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ กรรมการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
6. นายศรัณย์ บุญญะศิริ ที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

นอกจากนี ้บริษัทจดัการยงัมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการกจิการในเรือ่งกจิการบางอย่างของบทีีเอสซ ีโดยบรษิทั
จัดการได้เข้าร่วมในคณะกรรมการบรหิารของบทีเีอสซ ีจ�านวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการท้ังหมด ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 ดังนี้

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
3. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

ทั้งนี้ การด�าเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีเป็นเรื่องสงวนไว้บีทีเอสซีจะต้องได้รับ
การอนมุตัจิากคณะกรรมการของบีทเีอสซีโดยมเีสยีงสนบัสนนุอย่างน้อยสองเสยีงจากกรรมการของบทีเีอสซซีึง่
กองทนุเป็นผู้เสนอช่ือ และ (2) ในกรณีเป็นเรือ่งท่ีห้ามบีทีเอสซกีระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative 
Undertakings) ทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิบทีเีอสซจีะต้องได้รบัความยนิยอมจากกองทุน
เสียก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบ
ให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อ
ตกลงว่าจะไม่กระท�าการ ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้า
ท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการเรื่องเดียวกันนั้น

การกำากับดูแลกิจการ
9
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9.3	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดการมีนโยบายก�าหนดห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจัดการ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข้องใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือ
ผู ้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
พนักงานที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงาน
ฝ่าฝืนข้อก�าหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�าผิดข้อบังคับการท�างานและมีโทษทางวินัย

บทีเีอสซมีนีโยบายห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบทีเีอสซตีลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้อง ใช้ข้อมลูภายใน
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์  และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4	 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน	และการบริหารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้สุทธิซึ่งเกิด
จากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้ 

1. สทิธติามสมัปทานแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัโดยมกีลไก
ในการปรับโครงสร้างค่าโดยสารที่ชัดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ

2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส�าหรับพื้นที่ในใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญหลายแห่ง

3. เป็นธุรกิจที่ความแข็งแกร่ง มีการเติบโต และมีโอกาสในการเติบโตที่ดี

4. การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการด�าเนินการ

5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง

บรษิทัจัดการเช่ือว่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวมศีกัยภาพในการสร้างรายได้ท่ีมัน่คงและมศีกัยภาพ
ที่จะเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะท�าให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่าง
สม�่าเสมอในอัตราที่น่าพอใจ

เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�าเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สายหลัก ซึ่งด�าเนินงานและบริหารจัดการโดยบีทีเอสซี  บริษัทจัดการจะท�าการควบคุมและติดตามการส่งมอบ
รายได้สทุธผ่ิานรายงานรายวนัและรายเดือนต่างๆ ท่ีบทีีเอสซส่ีงให้กองทุน และท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

9.5	 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน

ทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุเป็นรายได้สทุธิจากการด�าเนนิกจิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั โดย
กองทุนยังคงให้บีทีเอสซีด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เนื่องจาก 
บีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักและสิทธิในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารท่ีได้จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สายหลัก
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นอกจากนี ้คณะผูบ้รหิารของบทีเีอสซยีงัมคีวามเชีย่วชาญและแขง็แกร่ง โดยคณะผูบ้รหิารของบทีเีอสซ ีประกอบ
ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และได้ด�าเนิน
งานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น และจากการรักษามาตรฐาน
การให้บริการท่ีสูงเช่นนี้ บีทีเอสซีจึงได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตรการรักษาความสะอาด
และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ส�าหรับการให้บริการบริหารจัดการ และ
ประกาศนียบัตรส�าหรับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสถาบัน Lloyd’s Register

เมือ่เกดิเหตผิุดนดัผดิสญัญาตามทีร่ะบไุว้ในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิกองทนุมสีทิธบิงัคบัจ�าน�าหุน้ตาม
สัญญาจ�าน�าหุ้น สิทธิในการซื้อหุ้นในบีทีเอสซีที่ผู้สนับสนุนถืออยู่ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น สิทธิในการ 
เพกิถอนการแต่งตัง้บทีเีอสซจีากการเป็นตวัแทนของกองทนุในการจดัเกบ็รายได้สทุธเิพือ่และในนามของกองทนุ
และแต่งตัง้บคุคลอ่ืนท�าหน้าทีจ่ดัเกบ็รายได้สทุธ ินอกจากน้ี กองทนุอาจสามารถใช้สทิธเิข้ารบัโอนสญัญาสมัปทาน
ในฐานะตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. ในกรณีท่ี กทม. มีเจตนาที่จะ
บอกเลิกสัญญาสัมปทานอันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน

9.6	 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน

บริษัทจัดการมีการด�าเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการจะมีการ
พจิารณางบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสทุธปิระจ�าปีซึง่บทีเีอสซีจดัท�าส่งให้กองทนุ 
และบริษัทจัดการจะมีการพิจารณารายรับและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงท�าการ
ตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 

ในส่วนของการจดัเกบ็รายได้ บรษิทัจดัการได้จดัให้มีการสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการจดัเกบ็ราย
ได้ค่าโดยสารและด�าเนนิการให้มีการสุม่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ของบีทเีอสซี และประชมุหารือกบับทีเีอสซเีพือ่
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี ้บรษิทัจัดการยงัมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการกจิการบางอย่างของบทีเีอสซ ีโดยบรษิทัจดัการได้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

9.7	 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การน�าส่งรายได้สุทธิ

1. บีทีเอสซีน�าส่งรายได้สุทธิแต่ละวันไว้ในบัญชีรายได้ของกองทุน พร้อมรายงานประจ�าวันที่เกี่ยวข้อง เช่น 
จ�านวนผู้โดยสารรายวัน จ�านวนรายได้ค่าโดยสารรายวันที่ได้รับ และจ�านวนรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีน�าฝากใน
บัญชีของกองทุน เป็นต้น ให้แก่บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันท�าการ
ถัดไป

2. บรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจสอบว่าบีทเีอสซนี�าส่งรายได้สทุธใิห้แก่กองทนุในแต่ละวนั ตรงตาม
จ�านวนเงินในรายงานหรือไม่

3. เมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนบีทีเอสซีส่งรายงานรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบ (โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแยกรายได้ค่าโดยสาร รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย O&M ที่หักไปจากรายได้ดังกล่าว)

4. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่ารายได้สุทธิที่บีทีเอสซีน�าส่งให้แก่กองทุนในแต่ละวันของ
เดือนนั้นตรงกับจ�านวนรายได้สุทธิที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าวันของเดือนนั้นหรือไม่
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การน�าฝากค่าใช้จ่าย	O&M	และการเบิกใช้ 

1. บีทเีอสซนี�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวนัไว้ในบญัชค่ีาใช้จ่าย O&M ซึง่เปิดในชือ่บทีเีอสซ ีภายใน
เวลา 14.00 น. ของวนัท�าการถดัไป และส่งหลกัฐานการฝากเงนิให้แก่บรษิทัจดัการด้วย เช่น Statement หรอื 
Slip เงินฝาก หรือเงินโอน

2. บริษัทจัดการตรวจสอบว่าบีทีเอสซี น�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M 
ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซีหรือไม่

3. นบัตัง้แต่วนัแรกของแต่ละเดือน หากไม่มเีหตผุดินดัเกดิข้ึน  บทีีเอสซสีามารถน�าเงนิในจ�านวนท่ีเท่ากับจ�านวน
รวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการส�าหรับเดือนก่อนหน้าที่ฝากไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ออกจากบัญชี
ค่าใช้จ่าย O&M ได้ โดยบรษิทัจดัการจะตรวจสอบว่า บทีีเอสซไีม่ได้น�าเงนิออกจากบญัชค่ีาใช้จ่าย O&M ก่อน
ระยะเวลาที่ก�าหนด หรือเกินกว่าจ�านวนที่สามารถน�าออกไปได้

4. บีทีเอสซีส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในเบื้องต้นให้บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้
บริษัทจัดการตรวจสอบ

5. บีทเีอสซนี�าส่งเอกสารหลกัฐานค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ให้แก่บรษิทัจดัการ ภายใน 15 วนัหลงัจากสิน้ไตรมาส เพือ่
ให้บริษัทจัดการตรวจสอบ

6. บริษัทจัดการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจริง และวิธีการปันส่วนเป็นไป
ตามที่ตกลงกัน

7. เมื่อสิ้นไตรมาสบริษัทจัดการกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตามงบประมาณ 

ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นน้อยกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณ
การรายวันส�าหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน บีทีเอสซีจะช�าระคืน
ส่วนที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 5 วันท�าการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น

ส่วนในกรณีทีค่่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กิดขึน้จรงิส�าหรบัช่วงไตรมาสนัน้มากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณ
การรายวันส�าหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน หากค่าใช้จ่าย O&M 
ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M  ที่เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าไม่เกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น กองทุนจะจ่ายส่วนท่ีขาดใน 
ไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีภายใน 5 วันท�าการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริง 
เสร็จสิ้น

แต่ในกรณีท่ีค่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิส�าหรบัช่วงไตรมาสนัน้มากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณ
การรายวันส�าหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน และค่าใช้จ่าย O&M 
ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น กองทุนจะจ่ายส่วนที่ขาดในไตรมา
สนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซี ก็ต่อเมื่อกองทุน (หรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) 
หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้งได้ให้ความยินยอม

9.8	 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ

บรษิทัจัดการคิดค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทุนจากยอดมลูค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน ซึง่ตามโครงการจดัการ
กองทุนก�าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย
ค่าธรรมเนียมการจดัการจะไม่ต�า่กว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทัง้นี ้บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจดัการ
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จริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีอัตราขั้นต�่า 10,000,000 บาทต่อปี โดย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจ�านวน 53.60 ล้านบาท (2560: 
53.56 ล้านบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.9	 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผล
การด�าเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
รายงานประจ�าปี เพือ่ให้นกัลงทนุและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ผ่านช่องทางและสือ่การเผย
แพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนผ่านเวบ็ไซด์ของกองทนุ โดยบรษิทัจดัการได้มอบหมายให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากผู้มีอ�านาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.10	 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถอืหน่วยลงทุนซึง่มช่ืีอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ
และมสีทิธไิด้รบัผลตอบแทนการลงทนุ บรษิทัจดัการจะต้องแจ้งวนัปิดสมดุทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�าหนดระยะเวลาใด ๆ  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียน
ก�าหนด) ก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนนัน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงวนัปิดสมดุทะเบียนจากเดิมทีเ่คยแจ้งไว้ บรษิทั
จัดการจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรพัย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั (หรอื
ก�าหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคย
แจ้งไว้นั้น

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบนัทึกข้อมลูทีถ่กูต้องและเป็นจรงิ ดังนัน้ การจ่ายหรอื
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สทิธใินการได้รบัหรอืข้อจ�ากดัสทิธิใดๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุผูซ้ึง่มชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�าไปโดยชอบ

9.10.1	การขอมติโดยส่งหนังสือ

 ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึง่หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมสิีทธอิอกเสียงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใด เว้นแต่เป็นกรณี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�าตามที่ก�าหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

9.10.2		การขอมติโดยเรียกประชุม

(1) องค์ประชุม

(ก) การขอมตโิดยการเรยีกประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ องค์ประชมุต้องประกอบด้วยผูถื้อหน่วยลงทนุ
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของกองทุน เว้นแต่ที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้
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(ข) องค์ประชุมที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น�ามาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�าตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือช้ี
ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

(2) สิทธิออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติ
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ถอืหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน หวัข้อ 7.4.7 
“ข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�าหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น

(3) ข้อก�าหนดในการออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

(ข) เว้นแต่กรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกว่ากึง่หนึง่ (เกนิกว่าร้อยละ 50) ของจ�านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(ร้อยละ 75 หรอืมากกว่า) ของจ�านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกิน
กว่า 100 ล้านบาท หรอืตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรพัย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลา
ทีมี่การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปดงักล่าว ตามหนงัสอืชีช้วน หวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรพัย์สนิ
หลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง
เพือ่ให้บรษัิททีก่องทนุเป็นผูถ้อืหุ้นตามค�าจ�ากดัความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(2) การเข้าท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกด�าเนินงานกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาทีม่กีารเข้าท�า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาดงักล่าว
ตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคลภายนอก” หรือการตกลง ยินยอม หรือ
ใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(3) การเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อ
ให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน” เข้าท�าธรุกรรมกบับคุคลท่ีเกีย่วข้องในเรือ่งท่ีต้องได้รบัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามที่ก�าหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 5.3 “การด�าเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน”

(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.5 “การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือให้บริษัทท่ีกองทุน
เป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” 
ด�าเนินการดังกล่าว
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(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.6 “การลดเงิน
ทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้
ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนิน
การดังกล่าว

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น

(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน ให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”

9.11	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

กองทุนบนัทกึค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิส�าหรบัปีบญัชส้ิีนสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
ซึง่จ่ายให้แก่ บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นจ�านวนรวมท้ังส้ิน 1.80 ล้านบาท (ปี 2559/60 : 1.70 ล้านบาท)

(2)  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

กองทนุบนัทกึค่าตอบแทนการสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสารและการ
สุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท 
อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด เป็นจ�านวน 0.91 ล้านบาท (ปี 2559/60 จ�านวน 0.80 ล้านบาท) และ 
ค่าตอบแทนการสอบทานค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2561 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวน 0.16 ล้านบาท (ปี 2559/2560 ไม่มี) 

9.12	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

- ไม่มี –
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
10

10.1	 นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี

นโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบทีีเอสซใีนปี พ.ศ. 2560 ยงัคงด�าเนินงานไปแนวทางเดยีวกบันโยบาย
ของบีทีเอสกรุ๊ป ด้วยจิตส�านึกในหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในภาคธุรกิจท่ีจะต้องท�าประโยชน์เพ่ือตอบแทน
สงัคมโดยการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังาน รวมถงึสงัคมและชมุชน การให้โอกาสทางการ
ศึกษาและการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นแก่เด็กและชาวบ้านในชุมชนที่ยากจนใน
พ้ืนทีห่่างไกล รวมทัง้การส่งเสรมิให้คนทีมี่รายได้น้อยได้มโีอกาสเข้าถงึการรกัษาทางการแพทย์ทีท่นัสมยัผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ

ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย 
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

• ด�าเนินการและพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�าเนินงานของบีทีเอสซี และต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซี

• ดแูลและปรบัปรงุการใช้พลงังานของบทีเีอสซอีย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าการใช้พลงังานในการด�าเนนิธรุกิจ
ของบีทีเอสซีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดแผนและมาตรการอนรุกัษ์พลงังานในแต่ละปี และสือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏบิติัได้อย่าง
ถูกต้อง

• การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

• สนับสนุนสิ่งที่จ�าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และการ
มีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

• ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�าเนินการด้านพลังงานทุกปี

จากนโยบายหลักทั้งหมดที่กล่าวไว้ น�ามาสู่การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บีทีเอสซีให้ความส�าคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการ
บรหิารงาน จงึได้ก�าหนดให้มกีารปฏิบตัติามนโยบายและแนวทางในการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงความส�าคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
และผู้บริหาร อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดของหลักการส�าคัญและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงโครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กร ในรายงานประจ�าปีของบีทีเอสซี

2.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บทีเีอสซไีด้ตระหนกัและเหน็ถึงความส�าคญัต่อปัญหาทีก่ลุม่ผูป้กครองทีม่ลีกูพกิารรนุแรงต้องประสบปัญหา
ในการดูแลเด็กพิการ บีทีเอสซีจึงได้มีการวางแผนการท�างานร่วมกับชมรมผู้ปกครองเด็กพิการโดยการเชื่อม
ประสานจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ภายใต้โครงการ respite care หรือโครงการบริการผู้ดูแลคนพิการ
ทดแทนชั่วคราว โดยสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการนี้ในพ้ืนที่หนองแขมและมีนบุรี เพ่ือลดความเหนื่อยล้า 
ความเครยีดจากการดแูลเดก็พกิารต่อเนือ่งยาวนานซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งการเกดิความรนุแรงในครอบครัว ภาย
ใต้การดูแลของกลุ่มผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลในชีวิตประจ�าวัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การท�า
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก รวมไปถึงกระบวนการในการเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันเพื่อให้ก�าลังใจซึ่ง
กนัและกนัด้วย  โดยเม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 ได้เปิดศนูย์เตรยีมความพร้อมทกัษะการด�ารงชวีติ (หนองแขม) 
และศูนย์เรียนรู้พื้นฟูเด็กพิการ โดยครอบครัว (มีนบุรี) ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดด�าเนินการ บีทีเอสซีได้ว่าจ้างเจ้า
หน้าที่ 20 ต�าแหน่ง เพื่อดูแลคนพิการที่ศูนย์หนองแขมและมีนบุรี แยกเป็นศูนย์ละ 10 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง 
20 คน ได้รับการอบรมในการดูแลคนพิการอย่างถูกวิธี 

3.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บีทีเอสซีเล็งเห็นถึงความส�าคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุด และได้ก�าหนดนโยบายการ
บรหิารค่าตอบแทนพนกังานอย่างเหมาะสม รวมถึงมกีารปรบัปรงุสวสัดกิารให้ครอบคลมุในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�างานให้แก่พนักงาน และในปี 2559 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้จัดท�าโครงการ
ศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส (BTS Child Care Center) เพื่อลดภาวะวิตกกังวลในการดูแลและช่วยแบ่ง
เบาภาระในการดูแลบตุร ธดิาของพนกังานจากการน�ามาสถานท่ีปฏบัิตงิานเพือ่รอเวลาเลิกงานและกลบับ้าน
พร้อมกนัในช่วงปิดเทอม ท�าให้พนกังานได้ปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ที ่ซ่ึงโครงการดงักล่าวส่งผลทางด้านจติใจ
ของผู้ปกครองซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร สามารถลดความวิตกกังวล มีความสบายใจขึ้น ท�าให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 นอกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท 

 หนูด่วนชวนขยัน 

 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบีทีเอสซีประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงาน  รวมทั้งเพื่อ
เป็นขวัญก�าลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย มีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน มีใจ
รักและภักดีและมีความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วนดังกล่าว 
นอกจากจะได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุของบทีเีอสซแีล้ว ยงัสามารถน�าคะแนนดังกล่าวไปแลกเป็นเงนิรางวลั 
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และสวสัดิการต่างๆ ของบีทเีอสซไีด้ เช่น น�าคะแนนไปช�าระแทนเงนิสดค่าสมาชิกรายปีทีศ่นูย์ออกก�าลงักาย 
หรือใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น 

 จากการด�าเนินโครงการหนูด่วนชวนขยันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด คือ
ด้านวินัยในการท�างานของพนักงานท่ีดีขึ้น โดยสามารถลดอัตราพนักงานส�ารองลงได้ เน่ืองจากพนักงาน
ประจ�ามีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ส�านักงานยังมี
จ�านวนลดลงด้วย ส่วนประโยชน์ต่อพนกังานนัน้เห็นชดัในด้านขวญัก�าลงัใจในการท�างานและช่วยสร้างความ
จงรักภักดีต่อองค์กร โดยพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

จ�านวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี

2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61

จ�านวนพนักงาน (คน) 473 466 458 448 455 497 416

 ส�าหรับการให้ทนุการศึกษาแก่บตุรพนกังานนัน้ บทีีเอสซมีกีารพจิารณาให้ทุนต่อเนือ่งแม้ว่าบางกรณพีนกังาน
จะเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2560 มีบุตรของพนักงานที่ได้รับทุน
การศึกษา จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 45 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี

2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61

จ�านวน (คน) 411 438 478 525 568 625

จ�านวน (เงิน) 4,192,000 4,742,000 5,272,000 5,742,000 6,166,000 6,838,000

 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์

 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ในเวลา
เดียวกันให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนส�ารองฉุกเฉิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในหมู่สมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี 

4.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 การบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

 บทีเีอสซไีด้ให้ความส�าคญักับการให้บรกิารผูโ้ดยสาร โดยในปี 2560/61 บทีเีอสซไีด้ก�าหนดค่าดชันชีีว้ดัความ
เชื่อมั่นของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และท�าการประเมินผลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังตารางด้านล่าง
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เป้าหมายปี	2560/61 ผลการด�าเนินงานปี	2560/61
การประเมินผลการด�าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการ

ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้
โดยสาร ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความ
ล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

99.9% ต่อความล่าช้าตัง้แต่ 5 นาทขีึน้ไป ดีกว่าเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร/ต่อการ
ขัดข้อง 1 ครั้ง

87,960 ตู้กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ดีกว่าเป้าหมาย 

ความน่าเชื่อถือต่อตั๋วโดยสาร

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง ต่อการขัดข้อง 1 
ครั้ง

48,672 ครั้ง ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ดีกว่าเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 3.8 ความพึงพอใจโดยรวมได้คะแนน 3.84 
จากคะแนนเต็ม 5

ดีกว่าเป้าหมาย

ข้อร้องเรยีนไม่มากกว่า 2 เรือ่ง ต่อจ�านวน
ผู้โดยสาร 1,000,000 เที่ยวคน

ผู้โดยสารสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.60 – 31 
ม.ีค. 61 จ�านวน 252.8 ล้านเทีย่วคน โดย
มีข้อร้องเรียน 238 เรื่อง

ดีกว่าเป้าหมาย

การเพิ่มจ�านวนตู้รถไฟฟ้า  

จากจ�านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บีทีเอสซีได้ลงทุนจัดซื้อตู้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อน�ามาเชื่อมต่อกับ
ขบวนรถไฟฟ้าทีใ่ห้บรกิารอยู ่โดยเพิม่ตูร้ถไฟฟ้าจากเดมิ 3 ตู ้เพิม่เป็น 4 ตู้ต่อขบวน ท�าให้ขบวนรถไฟฟ้า Siemens 
model ทั้ง 35 ขบวนได้กลายเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ มีความยาวตลอดทั้งขบวน 86.6 เมตร กว้าง 3.12 เมตร 
รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดจ�านวน 1,490 คน จากเดิม 3 ตู้ จุได้ 1,006 คน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิ่งอ�านวยความ
สะดวกภายในขบวนรถและสถานี ประกอบด้วย

• เสาราวจับแบบ 3 ก้าน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารซึ่งจะมีราวจับเพิ่มมากขึ้น 

• เพิ่มพื้นที่ส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พร้อมเข็มขัดนิรภัยส�าหรับจับยึดรถเข็นผู้พิการและราวจับให้

• มีการติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจาก 750 VDC เป็น 400 VAC เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครื่อง
ปรับอากาศภายในตู้โดยสารใหม่โดยเฉพาะ

• มีการน�าเอาระบบควบคุมการห้ามล้อแบบใหม่เรียกว่า EP2002 ซึ่งตัวอุปกรณ์จะรวมระบบการควบคุมด้วย
ลมและไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน

• มีวงจรปรับอากาศ 2 วัฏจักร ใช้น�้ายาปรับอากาศ R407C 

• ติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ 20 ชุด บนชั้นชานชาลา ใน 9 สถานี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

• ติดตั้งจอ LCD ที่ชั้น Concourse & Platform, In-Train & Dynamic Route Map

• ติดตั้งป้ายบอกทาง แผนที่ และสถานที่ส�าคัญๆ ที่สามารถเชื่อมต่อจากสถานีได้ 
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• ติดกล้อง CCTV ที่ติดตั้งใต้สถานี จ�านวน 68 ตัว และบนสถานีจ�านวน 1,464 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,534 ตัว

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

นอกจากนี ้รถไฟฟ้าบทีเีอสยงัได้รบัการรับรอง ISO 9001:2008 ประกาศนยีบตัรการให้บรกิารบรหิารจดัการ และ
ได้ให้บริการครบ 252.8 ล้านเที่ยวคน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 โดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

การดูแลลูกค้ากลุ่มต่างๆ

นอกจากกลุม่ผู้ใช้บรกิารทัว่ไปแล้ว บทีีเอสซยีงัได้สนบัสนนุให้ผูใ้ช้บรกิารทกุกลุม่สามารถเข้าถงึการให้บรกิารของ
รถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ โดยบีทีเอสซีได้อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผูพ้กิารในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส ด้วยการตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกเพือ่สนบัสนนุให้
ผู้พกิารสามารถเข้าใช้บรกิารทีส่ถานรีถไฟฟ้าได้เหมอืนกับผูใ้ช้บรกิารปกตใินทกุสถาน ีได้แก่ การก่อสร้างทางลาด
ส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้น และอักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดลิฟต์ส�าหรับผู้พิการทางสายตา การติด
ตั้งแผงบริการในลิฟต์จุดที่สองเพื่อรองรับผู้พิการท่ีใช้รถเข็น และการติดตั้งเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติใน
ระดับความสูงที่ผู้พิการที่นั่งรถเข็นสามารถใช้บริการได้ รวมทั้งการจัดท�ามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้พิการโดย
พนักงานประจ�าสถานีที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการท่ีเข้ามาใช้บริการในสถานี
อย่างเหมาะสม 

บทีีเอสซมีีนโยบายให้ผู้พกิารเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบทีเีอส โดยได้รบัการยกเว้นค่าโดยสาร เพือ่เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น เพียงแค่แสดงบัตรหรือสมุดประจ�าตัวผู้พิการที่
ออกโดยส�านกังานส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารแห่งชาต ิกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์

บีทีเอสซีได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นในการใช้บันไดเลื่อน โดยพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เข้าระบบ และน�าขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้นจ�าหน่ายตั๋วส่งขึ้นชานชาลา จนเข้าขบวน
รถไฟฟ้าทกุครัง้ทีเ่ดินทางมาใช้บรกิาร โดยสามารถแจ้งความประสงค์ให้พนกังานสถานรีบัทราบก่อนขึน้รถไฟฟ้า
บีทีเอส และได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สถานี เรื่อง “การน�าทางผู้พิการ
ทางการมองเห็นในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส” ก่อนเปิดให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน รถไฟฟ้าบีทีเอสมีผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการปกติและผู้พิการประเภทต่างๆ มาก
ขึ้นทุกปี นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2542 โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 
1,012,113 เที่ยวคน

นอกจากกลุ่มผู้พิการแล้ว บีทีเอสซียังได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้สามารถเข้าถึง
การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยความสะดวกและปลอดภัย เช่น การจัดที่นั่งส�ารองไว้ส�าหรับสตรีมีครรภ์ การ
ยกเว้นค่าโดยสารส�าหรับเด็กสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และการออกบัตรพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ในรอบปีที่ผ่านมา ฝ่ายการตลาดได้ด�าเนินงานตามแผนการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการกระตุ้นความถี่ในการใช้บริการของลูกค้าประจ�า อันจะน�ามาซึ่งรายได้แก่บีทีเอสซีที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดอีกหลากหลายกิจกรรม ตลอดจนการจัดหาสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
จากร้านค้า ร้านอาหาร และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มีรายละเอียด ดังนี้
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส อันจะน�ามาซึ่งฐานลูกค้าที่แข็งแรงให้แก่
บีทีเอสซี ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการดึงลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริการ ฝ่ายการตลาดได้จัดให้มีกิจกรรม
การบริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

1. หนดู่วนชวนแวะ เป็นกจิกรรมทางการตลาดท่ีจดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยมอบส่วนลดให้แก่ผูถ้อืบตัรโดยสารรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส และหนูด่วนบีทีเอส แฟนเพจ เมื่อมาใช้บริการท่ีร้านค้า ร้านอาหารท่ีเข้าร่วมโครงการตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนด ในปี พ.ศ.2560 มีร้านค้า ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการจ�านวน 6 ร้านค้า ได้แก่ ร้านเดอะ  
ยูซีซี โอเรียนทอล, ร้านส้มต�าเด้อ, ร้านทอดสมอ, ร้านเบรน เวค, ร้านชาบู แล็บ และร้านวิคเคด

2. กิจกรรมมูฟวี่ เลิฟเวอร์ มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกหนูด่วนบีทีเอส แฟนเพจ ที่ซื้อ เติมเงิน เติมเที่ยวการ
เดินทางตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการจัดให้สมาชิกได้ชม
ภาพยนตร์จ�านวน 8 เรื่อง ได้แก่ วันเดอร์ วูแมน, วาเลเรียน แอนด์ เดอะ ซิตี้ ออฟ อะ ทาวซัน แพลนเน็ต, 
เดอะ แบทเทิลชิป ไอแลนด์, เดอะ ฟอเรียนเนอร์, เมอเดอร์ ออน ดิ โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส, เฟอร์ดินานด์, 
ดาวน์ ไซส์ซิ่ง และ แปซิฟิคริม 2

3. หนดู่วนบทีเีอส  แฟนเพจ ในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายการตลาดได้จัดให้มกีจิกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุก๊ 
แฟนเพจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในชีวิตประจ�าวัน อันจะ
น�ามาซึง่ฐานลกูค้าทีแ่ขง็แรง เกดิความภกัดใีนการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส มผีูใ้ห้ความสนใจตดิตามหนดู่วน
บีทีเอส แฟนเพจกว่า 16,000 ฟอลโลเวอร์ มีกิจกรรมที่จัดเพื่อให้สมาชิกแฟนเพจร่วมลุ้นรับของรางวัลจาก
พันธมิตรทางธุรกิจจ�านวน 14 กิจกรรม ได้แก่ วันสงกรานต์, ต้อนรับเปิดเทอม, หนูด่วน 360 องศา, ชวน
เพื่อนเลิฟมาหม�่าซีฟู๊ด, หนูด่วนชวนช้อป, ลุ้นรับสินค้าพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง วอร์ ออฟ เดอะ แพลน
เนต็ ออฟ ดิ เอป, กจิกรรมหน้าฝน, กิจกรรมร่วมกับโรงแรม เซนต์ รจิีส (3 ครัง้), หนดู่วนบทีีเอส นาว โชว์วิง่, 
กิจกรรมแจกสินค้าพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง เมอเดอร์ ออน ดิ โอเรียนทัล เอ็กสเพรส, หนูด่วนบีทีเอส 
เธียเตอร์ และกิจกรรมร่วมกับร้านแมนฮัตตัน ฟิช มาร์เก็ต

4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายการตลาดได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดให้มีกิจกรรม
หลากหลายเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แก่ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ซุปเปอร์ เซล, 
นิทรรศรัตนโกสินทร์, ร่วมกับ เอฟดับบลิวดี จัดกิจกรรมจับสลากชิงโชค “เต็มแม็กซ์กับชีวิตยกระดับ” และ
กิจกรรมฉลอง18 ปี บีทีเอส ร่วมกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม  
“ยกขบวนเที่ยวญี่ปุ่นกับ กอล์ฟ พิชญะ”

5. กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจน�าลูกค้าท่ีชนะการคัดเลือกเข้ามาท�ากิจกรรมร่วมกัน 
ได้แก่ ร่วมกับ ฟาร์มโชคชัย จัดกิจกรรม “โตมากับสองนม” เป็นกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรม
เนื่องในวันแห่งความรัก จัดร่วมกับ ร้านวิคเคด สยาม แสควร์ วัน 

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

ฝ่ายการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้จัดจ�าหน่ายภาพยนตร์, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ, 
สถาบันการเงิน, ผูใ้ห้บรกิารด้านการประกันภยั และผูจ้ดัจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิ มอบสทิธพิเิศษให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร
รถไฟฟ้าบทีเีอส ทีซ่ือ้ เตมิเงิน เตมิเทีย่วเดนิทางทีห้่องจ�าหน่ายตัว๋ เพือ่รบัส่วนลดค่าโดยสารทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ และบีทีเอสซี ยังได้รับรายได้จากค่าด�าเนินการในการจัดกิจกรรม 
ดงักล่าวอกีด้วย พนัธมิตรทางธุรกจิท่ีร่วมจัดกจิกรรมในปี พ.ศ.2560 ได้แก่ กรงุศรเีครดติ การ์ด, ธนาคารซติี ้แบงก์, 
ดีแทค, เอฟดับบลิวดี, บางจาก, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท บางกอก 
สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด 
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ในส่วนของการจ�าหน่ายบัตรโดยสารจ�านวนมาก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าองค์กร, กลุ่ม
โรงแรม, กลุ่มบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว  และกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ในปีที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าที่ท�ารายได้สูงสุดให้แก่
บีทีเอสซี คือ กลุ่มลูกค้าองค์กร ส�าหรับลูกค้าในกลุ่มอื่น ๆ ยอดขายยังต�่ากว่าปี พ.ศ.2559 เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าใดนัก ประกอบกับบีทีเอสซี ก�าลังจะเปิดให้บริการส่วนต่อขยายท�าให้มี
ความจ�าเป็นต้องยกเลิกการใช้บตัรโดยสารแบบแม่เหลก็ และท�าการพฒันาบตัรโดยสารแบบใหม่เพือ่รองรบัการ
เดนิทางไปสูส่่วนต่อขยายดังกล่าว ซึง่ส่งผลกระทบกับสินค้าทีจ่ะน�าเสนอขายแก่ลกูค้ากลุม่ต่าง ๆ  ข้างต้น อย่างไร
ก็ดี ฝ่ายการตลาดยังคงรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และพยายามหาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายการตลาดยังได้ประสานงานในการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น การ
จัดให้มีเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการ
ให้เช่าพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดกิจกรรม รวมถึงการถ่ายท�าภาพยนตร์, ละคร, 
สารคดี เป็นต้น อันน�ามาซึ่งรายได้ส่วนเพิ่มให้แก่บีทีเอสซีอีกด้วย

บทีเีอสซไีด้สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส ผ่านการประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายช่องทาง 
ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 และในปี 2558 สื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทที่ส�าคัญมาก
ขึ้น บีทีเอสซีจึงให้ความส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม
อย่างสูงในประเทศไทย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น 

ส�าหรับช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของรถไฟฟ้าบีทีเอส บีทีเอสซียังให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ผ่าน เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงประกาศบนสถานี จอ LED ที่ห้องจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร จอ 
LCD ในขบวนรถไฟฟ้า จอ LED บนชั้นชานชาลา รวมทั้งจอ LED บนประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติซึ่งนับเป็นสื่อ
ใหม่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

บทีเีอสซใีห้ความส�าคญักบัการรบัฟังเสยีงของลกูค้า โดยทกุความเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บรกิาร บทีเีอสซี
จะน�ามาพิจารณาเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านช่องทางหลักได้แก่ ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuduan@bts.co.th  www.bts.co.th  กล่องรับความคิดเห็นประจ�าสถานี การสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายสื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจรถไฟฟ้าบีทีเอส ทวิตเตอร์ BTS_SkyTrain เป็นต้น

การส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

บีทีเอสซีจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือเป็นการประเมิน
ผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบีทีเอสซี และจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ 
และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 
2560 คะแนนความปลอดภยัยงัคงเป็นอนัดบัที ่1 ซึง่แสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้บรกิารมคีวามเชือ่มัน่ในระบบการเดนิรถ
และมาตรการในการดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการ

ในปี 2560 บีทีเอสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
บีทีเอส โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,727 คน จากทั้งหมด 34 สถานี สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการโดย
รวมได้คะแนน 3.8 จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่ได้คะแนนสูงสุด คือด้านความปลอดภัยโดยผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 4.1 คะแนน รองลงมาในปีนี้ คือ ด้านคุณภาพ/สิ่งอ�านวยความสะดวกบนสถานี
และในขบวนรถ 3.8 คะแนน ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 3.9 คะแนน ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การให้ข้อมูล 3.8 คะแนน ด้านการบริการของพนักงานสถานี 3.8 คะแนน ด้านความคุ้มค่าในการใช้บริการรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส 3.7 คะแนน และด้านบัตรโดยสารและการตลาด มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.5 คะแนน
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2556 – 2560
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ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ผา่นชอ่งทางหลักไดแ้ก ่ศนูยฮ์อตไลน์บทีเีอส 
จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  nuduan@bts.co.th  www.bts.co.th  ก ล่ อ ง รั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ป ร ะ จ า ส ถ า น ี
การสือ่สารผา่นเครอืขา่ยสือ่ออนไลน ์ไดแ้ก ่เพจรถไฟฟ้าบทีเีอส ทวติเตอร ์BTS_SkyTrain เป็นตน้ 

การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส 

บี ที เ อ ส ซี จั ด ใ ห ้มี ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ ใ ช ้บ ริก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า บี ที เ อ ส เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก ปี 
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ด ้ า น ต่ า ง ๆ  ข อ ง บี ที เ อ ส ซ ี
แ ล ะ จ ะ ไ ด ้ น า ไ ป เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร ด ้ า น ต่ า ง ๆ 
และเพื่อปรับปรุงการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูโ้ดยสารอย่างมีประสทิธภิาพสูงสุด โดยในปี 2560 
ค ะ แ น น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ยั ง ค ง เ ป็ น อั น ดั บ ที่  1 
ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามเชือ่มั่นในระบบการเดนิรถและมาตรการในการดแูลผูโ้ดยสารวา่มคีวามปลอดภัยในการ
ใชบ้รกิาร 

ในปี 2560 บทีเีอสซไีดใ้หม้หาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสติ ด าเนนิการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส 
โดยมกีลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้ 2,727 คน จากทัง้หมด 34 สถานี สรปุผลความพงึพอใจในการใหบ้รกิารโดยรวมไดค้ะแนน 3.8 
จากคะแนนเต็ม 5 โดยดา้นทีไ่ดค้ะแนนสงูสุด คอืดา้นความปลอดภัยโดยผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 
4.1  คะแนน รองลงมาในปีนี้  คือ  ดา้นคุณภาพ /สิ่งอ านวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ  3.8 คะแนน 
ดา้นความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 3.9 คะแนน ดา้นการประชาสัมพันธ์และการใหข้อ้มูล  3.8 คะแนน 
ดา้นการบริการของพนักงานสถานี 3.8 คะแนน ดา้นความคุม้ค่าในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 3.7 คะแนน 
และดา้นบัตรโดยสารและการตลาด มคีวามพงึพอใจนอ้ยทีส่ดุ 3.5 คะแนน 

  

แผนภมูแิสดงระดับคะแนนความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส ตัง้แตปี่ 2556 – 2560 

 
 

 

 

5. ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004 

บี ที เ อ ส ซี ไ ด ้ ต ร ะ ห นั ก ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม โ ด ย ก า ร ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
และบรกิารใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายขององคก์รนอกเหนอืจากทีไ่ดเ้พิม่ความเขม้งวดในการปฏบัิตใิหส้อดคล ้
องกับขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และในปี 
2557 ไดรั้บมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001: 2004 จากบรษัิท บูโร เวอรทิัส เซอทิฟิเคชั่น 
( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  แ ล ะ มี ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ทุ ก  ๆ  ปี 
เพื่ อ แ ส ด ง ให ้เ ห็ น ว่ า รถ ไฟ ฟ้ าบี ที เอ ส ได ้มี ร ะบ บ บ ริห า ร จั ด ก า รที่ ย่ั ง ยื น แ ล ะ เป็ น มิต รกั บ สิ่ ง แ วด ล ้อ ม 
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด  น อ ก จ า ก นี ้
บทีเีอสซไีดด้ าเนินการปรับมาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นเวอรช์ั่นล่าสุด  (ISO 14001:2015) ในปี 2560 
โดยจะด าเนนิการแลว้เสร็จภายในชว่งตน้ปี 2561 

การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด)์ 

บทีเีอสซไีดรั้บเชญิใหเ้ขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมบัญชกีา๊ซเรอืนกระจ
ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
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5.	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004

 บทีเีอสซีได้ตระหนกัในเรือ่งของสิง่แวดล้อมโดยการควบคมุกระบวนการ ผลติภณัฑ์ และบริการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพ่ิมความเข้มงวดในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อ
กฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และ
ในปี 2557 ได้รับมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จากบริษัท บูโร เวอริทัส 
เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) และมีการตรวจตดิตามอย่างต่อเนือ่งทุก ๆ ปี เพือ่แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าบทีเีอส
ได้มีระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามท่ี
กฎหมายก�าหนด นอกจากนี ้บทีเีอสซไีด้ด�าเนนิการปรบัมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ให้เป็นเวอร์ชัน่
ล่าสุด  (ISO 14001:2015) ในปี 2560 โดยจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี 2561

 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

 บทีเีอสซไีด้รบัเชญิให้เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการก�ากบัโครงการพฒันาระบบจดัเก็บและรวบรวมบญัชี
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการประสานนโยบายและการด�าเนินงานด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งท่ียัง่ยนื ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 เพือ่การพฒันาจดัเกบ็และรวบรวมข้อมลูบญัชีก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย 
โดยบทีเีอสซถีกูจดัให้อยูใ่นหมวดพลงังานประเภทขนส่ง (Transport) ซึง่รถไฟฟ้าเป็นหนึง่ในมาตรการส�าคญั
ทีช่่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ของประเทศไทย โดยเมือ่ประชาชนได้เปลีย่น
วิธกีารเดนิทาง จากยานพาหนะทีใ่ช้น�า้มนัเชือ้เพลงิหรอืก๊าซธรรมชาต ิเช่น รถยนต์ จกัรยานยนต์ รถโดยสาร 
รถสาธารณะต่างๆ มาใช้รถไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ จะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิ



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท
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จากน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติลดน้อยลง และผลการด�าเนินงานในปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม)  
รถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 63,008 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 63,008 ต้น

 โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน

 ตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน บีทีเอสซีได้ท�าการติดตั้งชุดควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ (VSD : Variable Speed Drive) ส�าหรบัควบคมุการท�างานของเครือ่งเป่าลมเยน็ (AHU : Air Handling 
Unit) ที่อาคารส�านักงาน จ�านวนทั้งสิ่น 18 เครื่อง เพื่อช่วยลดภาระการท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแต่เดิม
ท�างานเต็มที่ตลอดเวลา เปลี่ยนมาให้มอแตอร์ไฟฟ้าท�างานแปรผันตามภาระท�าความเย็นที่เกิดข้ึนจริง ส่ง
ผลให้การใช้พลังงานลดลง 188,281 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 680,000 บาทต่อปี 
และได้ด�าเนินการโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Spilt Type) ท่ีสถานีรถไฟฟ้า อาคาร
ส�านักงาน และโรงจอดและซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่ง
ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปีนี ได้ท�าการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 27 เครื่องส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 205,982 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 
750,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีโครงการประหยัดพลังงานอื่นๆ เช่นโครงการขอความร่วมมือปรับตั้ง
เครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา โครงการปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน โครงการปรับปรุงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งได้
ด�าเนินงานมาต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ภาพรวมของการใช้พลังงานในปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม) ลดลง
มากกว่า 424,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 บทีเีอสซไีด้มกีารตดิตามและตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมบนเส้นทางรถไฟฟ้า ตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี  
โดยประสานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม โดยในปี 2560 ได้ท�าการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560  ซึ่งจะเป็นการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง แยกเป็น ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10), 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ตะกั่ว (Pb), การ
ตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) โดยพื้นที่ตรวจวัดแยกเป็น
ตวัแทนสถานข้ีางถนน คือสถาบนัการบนิพลเรอืน อาคารหอแว่น (ถนนสลีม) อาคารไดมอน (ถนนนราธวิาส)  
ตัวแทนพื้นที่ไวต่อผลกระทบจะเป็นที่โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ (ถนนสาทร) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (ถนน
ประมวล) และโรงเรียนแสงหิรัญ (ถนนสุขุมวิท) รวม 6 แห่ง ผลการตรวจวัดพบว่า พื้นที่ริมถนนมีความเข้ม
ข้นของอากาศและเสียงสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป แต่ในภาพรวมแล้ว คุณภาพอากาศและระดับความดังเสียงตาม
แนวเส้นทางมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2559 ท้ังนี้ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพอากาศ คือ  
1. ความเร็วและทิศทางลม สภาพพื้นที่ กิจกรรมบริเวณพื้นที่ตรวจวัดการจราจร และฤดูกาล  2. ฝุ่นละออง
ทีเ่กดิขึน้บรเิวณพืน้ทีร่มิถนน ซึง่มีสาเหตมุาจากการจราจรและการพฒันาส่ิงปลูกสร้างตามแนวเส้นทางระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 3. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมากในอดีต (พ.ศ.2535-2537) ของกรุงเทพมหานคร 
มีแหล่งก�าเนิดมาจากการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย การจราจรที่หนาแน่นตลอดเวลาช่วยส่งเสริมฝุ่น
ให้ฟุ้งกระจายมากย่ิงขึ้นซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มดีข้ึนมาโดยตลอดเนื่องจากมีระเบียบควบคุมมลพิษจากการ
ก่อสร้างอาคารของกรงุเทพมหานคร ส�าหรบัระดบัความดงัของเสยีงบรเิวณพืน้ทีร่มิถนน พบว่า มรีะดบัความ
ดังของเสียงมากกว่าครั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี 2538 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาระดับเสียงของกรม
ควบคุมมลพิษที่พบว่าเกินมาตรฐานก�าหนดไว้ที่ 70 เดซิเบล(เอ) เช่นเดียวกัน
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 ด้านการระบายน�้าจากสถานภาพการระบายน�้าของคลองช่องนนทรี และคลองสาทร ยังคงมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามที่ส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ในการตรวจวัดครั้งที่ 2 (เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2560)  ได้มีการศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุมของนกและส�ารวจสัตว์ป่าอพยพ 
เช่นนกนางแอ่นบ้าน ในฤดูหนาว ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าเพื่อติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมจากนกนางแอ่นท่ีจะบินมาในช่วงฤดูหนาวบริเวณสวนลุมพินี ถนนสีลม
เป็นบริเวณที่เส้นทางโครงการได้พาดผ่าน ซึ่งจากการติดตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ

6.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 เกือบ 2 ทศวรรษแล้วที่ บีทีเอสซีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของสังคมคนกรุงเทพฯ นอกจากจะ
มีหน้าที่หลักคือการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนแล้ว บีทีเอสซียังให้ความส�าคัญในการท�า
ประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด 

 ด้านสังคม 

 บีทีเอสซีร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุก 3 เดือน เพื่อสร้างจิตส�านึก และการ
มีส่วนร่วมของการช่วยเหลือสังคมให้กับพนักงานในองค์กร โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 – มีนาคม 2561 
มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิตจ�านวน 704 คน ได้โลหิตจ�านวนท้ังหมด 281,600 ซีซี บีทีเอสซีสนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดนทิรรศการและกิจกรรมแสดงศกัยภาพคนพกิารในงาน ‘Good Society Expo’ ซึง่เป็นงาน
รวมพลงัอาสาสมัครระดับประเทศในการน�าเสนอศกัยภาพและผลงานของคนพิการในการท�าประโยชน์ให้กบั
สังคม นอกเหนือจากการที่บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญกับคนพิการที่มีบัตรประจ�าตัวผู้พิการสามารถเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมามีจ�านวนประมาณ 1.01 ล้านเที่ยวคน

 ในโอกาสส�าคัญต่างๆ บีทีเอสซีได้ให้ประชาชนได้โดยสารรถฟ้าฟรี เช่นวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 
เมษายน 2560 บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุโดยได้ให้สมาชิกในครอบครัว น�าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
นั่งรถไฟฟ้าฟรี เพื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเส้นทางการเดินรถในกรุงเทพมหานคร  วันพ่อแห่งชาติ 
5 ธันวาคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 เด็กที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองนั่งรถไฟฟ้าฟรีตลอด
เส้นทางรวมทั้งส่วนต่อขยาย

 ด้านกีฬา

 บทีเีอสซเีลง็เหน็ถงึความส�าคัญของการกฬีาซึง่นอกจากจะส่งผลดต่ีอสขุภาพแล้วยงัสามารถสร้างเยาวชนให้
เป็นคนดีต่อไปในภายภาคหน้า จงึได้ให้การสนบัสนนุการกฬีาให้กบัสมาคมต่างๆ โดยในปี 2560 ได้สนับสนนุ
งบประมาณร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการจัดการแข่งขัน ว่ายน�้า เทเบิลเทนนิส  
เทควันโด และกีฬาแบดมินตัน  อีกทั้งยังได้เป็นสปอนเซอร์หลักให้สโมสรทีมฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี ของ
สมาคมกฬีาจงัหวดัอ่างทอง ในการแข่งขนัฟุตบอลอาชพี ‘ดวิชิัน่’ ตดิต่อกนัมาเป็นเวลา 7 ปี เริม่ตัง้แต่ปี 2554 
จนถึงปัจจุบัน

 ด้านสาธารณสุข

 บีทีเอสซี ได้จัดกิจกรรมคลินิกลอยฟ้าปีที่ 15  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 
2560 ที่สถานีบางนา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน  รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพรวม
ทั้งสิ้น 9 สถานี และโปรแกรมตรวจสุขภาพกว่า 20 รายการ ประกอบด้วย สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจและ
ปอด สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูก และข้อ สถานีรักตับ สถานีแพทย์แผนไทย สถานีฟัน และสถานี
ส่งเสริมสุขภาพ โดยบีทีเอสซีจัดงานร่วมกับ 14 หน่วยงานชั้นน�าดังนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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มหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์
อาร์ เอส ย ูมูลนธิิตบัแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลวภิาวด ีโรงพยาบาลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม 
โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลมารมย์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

 ด้วยจ�านวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสในแต่ละวันที่มีผู้เดินทางเป็นจ�านวนมาก ด้วยความสะดวกสบาย และ
ความปลอดภยัแล้ว บทีเีอสซยีงัได้ตระหนักถงึการเจบ็ป่วยทีอ่าจเกดิขึน้กระทนัหนัของผูใ้ช้บรกิาร เช่น ภาวะ
หัวใจวายเฉียบพลัน ดังนั้น บีทีเอสซีจึงได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ในจุดที่มองเห็นได้ชัด บน
สถานีใกล้กับห้อง First Aid โดยเลือกสถานีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นใน 12 สถานี คือ สถานีหมอชิต อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ พญาไท สยาม ชิดลม อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช ช่องนนทรี บางหว้า ส�าโรง และ ศาลาแดง ซึ่ง
เครือ่งกระตกุหวัใจอัตโนมตัดัิงกล่าว มวิีดโีอภาพเสยีงและข้อความบนหน้าจอรองรบัทัง้ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษพร้อมใช้งาน นอกจากนั้น บีทีเอสซีได้จัดการฝึกอบรม ให้กับพนักงานสถานีทุกคนสามารถ ใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติ  และการช่วยเหลือผู้ป่วยในการท�า CPR อย่างถูกวิธี โดยโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อช่วย
เหลือผู้ป่วยได้ทันที

 ด้านการศึกษา

 บทีเีอสซเีปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ รวมทัง้หน่วยงานในต่างประเทศ เข้าเยีย่มชม และศกึษา
ดงูานและรบัฟังการบรรยาย เกีย่วกบัระบบขนส่งมวลชน  การบรหิารงานรถไฟฟ้า การเดนิรถไฟฟ้า และการ
ซ่อมบ�ารุงรักษา เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 – มีนาคม 2561 
มีจ�านวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 4,120 คน โดยแยกได้ดังนี้ ระดับอนุบาล 95 คน ระดับประถมศึกษา 912 
คน ระดับมัธยมศึกษา 293 คน ระดับอุดมศึกษา 956 คน หน่วยงานภาครัฐ 225 คน หน่วยงานเอกชน 384 
คน องค์กรและมูลนิธิ 1,255 คน 

 กิจกรรม ‘สถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ’  เป็นกิจกรรมที่บีทีเอสซี จัดขึ้นตามนโยบาย CSR ของ
กลุม่บรษิทับทีเีอส เพือ่ให้ความช่วยเหลอืโรงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล เนือ่งจากบทีเีอสซ ีได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการศึกษาอันเป็นรากฐานทีส่�าคัญในการพฒันาสังคมไทย ดงันัน้ ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 บทีเีอสซี
จึงจัดกิจกรรม สถานีส่งความสุข สถานี 13 ที่โรงเรียนสีวะรา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ
ในด้านการเรียนการสอน คณะผู้บริหารบีทีเอสซี จึงได้น�าพนักงานจิตอาสา เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน 
บรกิารตัดผม และตรวจสขุภาพ ให้นกัเรยีน และชาวบ้านในชมุชน โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
วิภาวด ีพร้อมทัง้มอบถงุยงัชพีให้แก่ชาวบ้าน และได้ปรบัปรงุโรงเรยีน สนามเดก็เล่น ลานเอนกประสงค์ ห้อง
สมดุ ห้องน�า้ อุปกรณ์บอร์ดหน้าห้องเรยีน และมอบอปุกรณ์ส่ือการเรยีนการสอนให้กับโรงเรยีนตามท่ีต้องการ

 ทุกปี บีทีเอสซี ได้จัดทอดกฐินในนามกลุ่มบริษัทบีทีเอส พร้อมท้ังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน
โรงเรียนซึ่งในปี 2560 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 16 โรงเรียน รวม 81 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 
54 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และ มัธยมศึกษา 27 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,000 บาท 
อีกทั้งยังได้มอบเงินให้กับ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดีอีกด้วย

 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของวงดุริยางค์ของนิสิตของสถาบันการศึกษาของไทยให้เป็นที่รู้จัก บีทีเอสซีได้
สนับสนุนงบประมาณให้ วงดุริยางค์เครื่องลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานในการประกวดดนตรี Asian Symphony Band Competition ไปประกวดดนตรีโลกครั้งที่ 
18 ณ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ระหว่างวันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2560 
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 และเพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้แสดงศักยภาพ และความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ 
บีทีเอสซีจึงได้จัดประกวดการออกแบบเครื่องแบบพนักงาน เพื่อที่จะใช้ส�าหรับเป็นเครื่องแบบใหม่ของ
พนักงานประมาณปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ไม่จ�ากัดสาขาวิชาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายของพนักงานประเภทต่างๆ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษาจ�านวน 
500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

10.2	 นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจัดการ

10.2.1	นโยบายภาพรวม

 บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัท
จัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น ซ่ึง
ครอบคลมุถงึธุรกจิและรายการทัง้หมดในทกุประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าโดยการน�าเสนอ 
การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระท�าพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
คอร์รัปชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจัดการจึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง 

2. การบริจาคเพื่อการกุศล 

3. เงินสนับสนุน  

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น

5. สินบนและสิ่งจูงใจ

 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการเพิ่มเติม
ได้ที่ www.bblam.co.th

10.2.2	การด�าเนินงาน

 บริษัทจัดการได้ก�าหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด  โดยบริษัทจะสอบทานขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียง
ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

• แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม จ�าเป็นที่ทุกคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้าง
ประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว จะต้องรับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบายดังกล่าว โดยต้อง
น�าไปปฏิบัติพร้อมท้ังเปิดเผยให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น ได้
ทราบ

• การควบคุมภายในและการรายงาน

 บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและกระบวนการท�าบัญชีอย่างน้อยปีละ
หนึง่ครัง้ เพือ่ให้การปฏิบตัติามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่สามารถปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธิภาพ
และต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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• หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 ฝ่ายก�ากบัการปฏบิตังิานเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าท่ีรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ 
ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจหน้าท่ีในการออกระเบียบและก�าหนดวิธี
ปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ
บริษัทจัดการเพื่อบรรลุหลักการที่ให้ไว้

• บทลงโทษ

 หากผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายนี้แล้วไม่กระท�าตาม บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�าสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทจัดการ  ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างและมิต้อง
เรียงล�าดับ ดังต่อไปนี้ 

1)  ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา

2)  ภาคทัณฑ์และท�าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร

3)  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทเห็นสมควร

4)  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ

10.2.3	แนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิของบรษิทัจดัการเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่

 บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการรับรองใน
ระดับการเป็นสมาชิก 

 โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลกัดนั
ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดยรัฐบาลและ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด�าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 
องค์กรชั้นน�า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 
สมาคมบรษิทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธรุกจิตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.bblam.co.th



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

82

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11

11.1	 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

จากการประเมนิระบบการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานภายในบรษิทัจดัการในด้านต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรหิาร
จัดการกองทนุ เหน็ว่าระบบการก�ากบัดแูลมคีวามเหมาะสม โดยบรษิทัจดัการได้จดัให้มบุีคลากรอย่างเพยีงพอที่
จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการด�าเนินงานของผู้
จัดการกองทนุ ท�าให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของกองทุนจากการทีม่กีรรมการ/ผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอื
โดยไม่มีอ�านาจ การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการก�ากับดูแลใน
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.2		 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน/หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ

11.2.1	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

(1)  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การท�างาน 

และการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นายสุธีร์	
คันธารวงสกุล

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท�างาน
• รองกรรมการผู้จัดการ 

Deputy Managing 
Director, Head of 
Compliance & Legal 
บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
• หลักสูตร Compliance 

Refresher Course

เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจัดการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบาย 
และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
หรอืหน่วยงานทางการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการ

 (2)  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 6/2555 ได้พจิารณาคุณสมบตั ิวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 
และการอบรมของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้ว เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในหน่วยงาน Compliance &Legal เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3)   หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรง
กับคณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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11.2.2	หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ

(1) นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ของ
บริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การท�างาน 

และการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางสาวสิริมา	
ประภาพานิชย์

ปริญญาโท
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
อัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
และ
นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ประสบการณ์ท�างาน
• Assistant Managing 

Director, Head of 
Internal Audit  
บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• Head of Internal Audit 
บมจ. โตเกียวมารีน
ประกันภัย (ประเทศไทย)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
• COSO Internal Control
• IT Risk and IT 

Governance

ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในด้าน
ต่างๆ ด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ
แนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติ
งานมีความรัดกุมและเหมาะสม 

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ และการอบรมของ นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้
เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุในฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิความเพยีง
พอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12.1	 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.1.1	ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

วันที่ท�า
ธุรกรรม

ประเภท
ธุรกรรม

ชื่อ
ทรัพย์สิน

ประเภท
ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก อัตราผล
ตอบแทน

มูลค่า
(ล้านบาท)

บลจ. บัวหลวง* 30 ส.ค. 60 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB17907A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.125% 1,039.81

บลจ. บัวหลวง* 22 พ.ย. 60 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB17D07A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.27% 209.90

บลจ. บัวหลวง* 22 ก.พ. 61 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB18607A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.09% 44.86

บลจ. บัวหลวง* 21 มี.ค. 61 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB18607A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.11% 94.78

บลจ. บัวหลวง* 30 มี.ค. 61 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB18607A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.07% 79.85

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง

12.1.2		ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไปและในราคาตลาด 

12.1.3		นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกัน	และแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บรษัิทจดัการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีเกีย่วข้องในอนาคต หากเกดิกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะ
ปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12
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12.1.4		แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3. บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสียกบัการท�าธรุกรรมจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเข้าท�าธรุกรรมกบับุคคลที่
เกี่ยวข้อง

4. การคิดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการเข้าท�าธรุกรรมกบับุคคลทีเ่ก่ียวข้องต้องอยูใ่นอตัราทีเ่ป็นธรรมและ
เหมาะสม

12.2	 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.2.1		ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

- ไม่มี -

12.2.2		ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

- ไม่มี -

12.2.3		นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทจดัการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีเกีย่วข้องในอนาคต หากเกดิกรณี
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะ
ปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

12.2.4		แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ที่ประกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3. บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสียกบัการท�าธรุกรรมจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเข้าท�าธรุกรรมกบับุคคลที่
เกี่ยวข้อง

4. การคิดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการเข้าท�าธรุกรรมกบับุคคลทีเ่ก่ียวข้องต้องอยูใ่นอตัราทีเ่ป็นธรรมและ
เหมาะสม
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12.3	 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมรกิาเนชัน่แนลแอสโซซิเอชัน่ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (จ�ากัด) มหาชน เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ. ธนาคารยูโอบี เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ. เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ
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ส่วนที่ 

3 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของบริษัทจัดการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

13

14
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13.1	 ตารางสรุปงบการเงิน

2561	 2560 2559

บาท
ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บาท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บาท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม

สินทรัพย์
เงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธิ
ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: 61,432 
ล้านบาท (2560: 61,432 ล้านบาท และ 2559: 
61,399 ล้านบาท))

65,400,000,000 98.08 65,800,000,000 98.15 65,400,000,000 97.85

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม  
(ราคาทุน: 1,087 ล้านบาท (2560: 1,134 
ล้านบาท และ 2559: 1,348 ล้านบาท))

1,088,323,303 1.63 1,136,194,431 1.69 1,348,840,940 2.02

เงินฝากธนาคาร 127,893,142 0.19 55,518,433 0.08 64,065,560 0.10
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 59,783,921 0.09 44,798,009 0.07 - 0.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 73,539 0.00 58,851 0.00 1,528,587 0.00

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ                                                    - 0.00             - 0.00 16,220,358 0.02
สินทรัพย์อื่น   4,948,286 0.01 5,103,794 0.01 5,254,620 0.01
รวมสินทรัพย์	 	 	 66,681,022,191 100.00 67,041,673,518 100.00 66,835,910,065 100.00
หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ            - 0.00            - 0.00 24,430,149 0.04
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,908,289 0.01 7,020,512 0.01 21,769,411 0.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 4,201,538 0.01 6,827,525 0.01 5,588,618 0.01
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 79,845,515 0.12 - 0.00 - 0.00
หนี้สินอื่น 2,031,131 0.00 2,004,317 0.00 526,637 0.00
รวมหนี้สิน 92,986,473	 0.14 15,852,354	 0.02 52,314,815	 0.08
สินทรัพย์สุทธิ 66,588,035,718	 99.86 67,025,821,164	 99.98 66,783,595,250	 99.92
สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท 
(2560: มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท และ 
2559: มูลค่าหน่วยละ 10.6750 บาท)

61,416,468,000 92.10 61,416,468,000 91.61 61,786,900,000 92.44

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,416,468,000 92.10 61,416,468,000 91.61 61,786,900,000 92.44
ก�าไรสะสม 5,171,567,718 7.76 5,609,353,164 8.37 4,996,695,250 7.48
สินทรัพย์สุทธิ 66,588,035,718	 99.86 67,025,821,164	 99.98 66,783,595,250	 99.92
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.5045 11.5801 11.5382

13
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)
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2561 2560 2559

บาท
ร้อยละ
ของ 

รายได้รวม
บาท

ร้อยละ
ของ 

รายได้รวม
บาท

ร้อยละ
ของ 

รายได้รวม

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ*

4,696,266,294 99.66 4,576,047,778 99.62 4,475,341,528 99.51

ดอกเบี้ยรับ 16,133,785 0.34 17,490,773 0.38 22,055,932 0.49

รวมรายได้ 4,712,400,079	 100.00 4,593,538,551	 100.00 4,497,397,460	 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 53,597,236 1.14 53,562,378 1.17 52,958,028 1.18

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 14,292,596 0.30 14,283,301 0.31 14,122,140 0.31

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,350,000 0.11 5,338,989 0.12 5,361,011 0.12

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7,777,249 0.17 9,608,076 0.21 9,637,825 0.21

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ตัดจ�าหน่าย

- 0.00 16,220,358 0.35 371,040,684 8.25

ค่าใช้จ่ายอื่น 9,881,789 0.21 11,926,017 0.26 23,790,478 0.53

รวมค่าใช้จ่าย 90,898,870	 1.93 110,939,119	 2.42 476,910,166	 10.60

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,621,501,209	 98.07 4,482,599,432	 97.58 4,020,487,294	 89.40

รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน - 0.00 - 0.00 2,371 0.00

รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การวัดค่าเงินลงทุน

(399,946,655) (8.49) 366,874,482 7.99 1,390,004,770 30.91

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน (399,946,655)	 (8.49) 366,874,482	 7.99 1,390,007,141	 30.91

การเพิม่ขึน้ในสินทรพัย์สทุธจิากการด�าเนินงาน 4,221,554,554 89.58 4,849,473,914 105.57 5,410,494,435 120.30

บาท

ร้อยละ
ของ 

รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท

ร้อยละ
ของ 

รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท

ร้อยละ
ของ 

รายได้จาก
ค่าโดยสาร

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ

รายได้จากค่าโดยสาร 6,821,280,275 100.00 6,636,148,969 100.00 6,397,131,833 100.00

หัก: ค่าใช้จ่ายพนักงาน (759,150,531) (11.13) (719,790,880) (10.85) (643,370,700) (10.06)

 ค่าซ่อมบ�ารุง (464,253,594) (6.81) (427,268,594) (6.44) (455,143,885) (7.12)

 ค่าสาธารณูปโภค (375,682,185) (5.51) (367,042,865) (5.53) (393,664,548) (6.15)

 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน (21,840,096) (0.32) (26,739,009) (0.40) (25,164,437) (0.39)

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (82,227,165) (1.21) (82,010,396) (1.23) (75,150,373) (1.17)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอืนๆ (101,047,026) (1.48) (104,180,249) (1.57) (109,341,393) (1.71)

 รายจ่ายฝ่ายทุน (320,813,385) (4.70) (333,069,199) (5.02) (219,954,969) (3.44)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (2,125,013,981) (31.15) (2,060,101,192) (31.04) (1,921,790,305) (30.04)

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ 4,696,266,294	 68.85 4,576,047,777	 68.96 4,475,341,528	 69.96

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

 
4,221,554,554

 
4,849,473,914

 
5,410,494,435

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานให้
เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

 การเพิม่ข้ึนของเงนิลงทนุในสญัญาซ้ือและโอนสทิธริายได้สทุธิ - (33,135,000) -

 การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (7,083,479,858) (6,483,116,822) (6,731,507,990) 

 การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 7,225,000,000 6,709,000,000 6,619,958,144 

 การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 141,520,142 225,883,178 (111,549,846)

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น (14,985, 913) (44,798,009) -

 ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น) (14,688) 1,469,736 (689,847)

 สินทรัพย์อื่นลดลง 155,508 150,826 497,818 

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

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (112,222) (14,748,899) (76,486,975)

 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,625,987) 1,238,907 239,535

 หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 26,814 1,477,680 107,613

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

 ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย (13,750,154) (13,227,187) (10,114,175)

 รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน - - (2,371)

 รายการ (ก�าไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 399,946,655 (366,874,482) (1,390,004,770)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,731,714,709	 4,598,700,873	 4,071,256,113	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (4,659,340,000) (4,236,816,000) (3,837,444,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,659,340,000)	 (4,607,248,000)	 (4,115,268,000)	

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 72,374,709 (8,547,127) (44,011,887)

เงินฝากธนาคารต้นปี 55,518,433 64,065,560 108,077,447 

เงินฝากธนาคารปลายปี 127,893,142	 55,518,433	 64,065,560	

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)
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ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี

 
11.5801

 
11.5382

 
11.3145

บวก: รายได้จากกิจกรรมลงทุน

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.7985 0.7745 0.6946 

 รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (0.0691)  0.0634  0.2401 

 รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.7294 0.8379 0.9347 

หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน - (0.0640) (0.0480) 

   การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.8050) (0.7320) (0.6630) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 11.5045 11.5801 11.5382 

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)

 
6.32

 
7.25

 
8.22

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 66,588,035,718 67,025,821,164 66,783,595,250

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 66,782,170,165 66,876,292,580 65,850,435,234

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)
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	 13.2	อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2561 2560 2559

ผลการด�าเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)

อตัราส่วนของการเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธจิากการด�าเนนิงานต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่
ระหว่างปี* 6.32 7.25 8.22

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 7.06 6.87 6.83

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 0.14 0.17 0.72

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 6.92 6.70 6.11

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

0.35 0.37 0.15

*  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�านวนวันทั้งปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซือ้ขายและเพิม่ขึน้ของเงินลงทนุไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในต๋ัวสญัญาใช้เงนิ และการซือ้ขายเงินลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรือ

ขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 14.01 86.79 27.43

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 13.96 86.45 27.04

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (ร้อยละ)  
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม

 
99.66

 
99.62

 
99.51

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสาร 68.85 68.96 69.96

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร 31.15 31.04 30.04

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม 1.93 2.42 10.60

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 98.07 97.58 89.40

อตัราส่วนรายได้จากการลงทนุสทุธก่ิอนหกัค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ตัดจ�าหน่ายต่อรายได้รวม 98.07 97.94 97.65

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.91 6.70 6.07

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.07 0.07 0.07

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.001 0.000 0.001

อัตราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ) 99.94 99.68 99.62
* อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดยไม่

รวมรายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของบริษัทจัดการ
(ManagementDiscusssionandAnalysis:MD&A)

14

14.1	 การวิเคราะห์การด�าเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในส่วนนี้ ควรอ่านคู่กับงบการเงินส�าหรับปี 2560/61  
งบการเงินส�าหรับปี 2559/60 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีนั้นๆ

14.1.1	ภาพรวมของการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

-	 ภาพรวมของการด�าเนินงาน

 ส�าหรับปี 2560/61 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 กองทุนมีการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�าเนนิงาน 4,221.55 ล้านบาท มมีลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปีเท่ากบั 66,782.17 ล้านบาท 
ท�าให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ีย
ระหว่างปี 2560/61 อยู่ที่ร้อยละ 6.32 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.93 จากร้อยละ 7.25 ในปี 2559/60 
เนื่องจากมีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 

 ส�าหรับปี 2560/61 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 4,712.40 ล้านบาท โดยอัตราส่วน
ของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี 2560/61 ของกองทุน เท่ากับ 
ร้อยละ 7.06 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 จากร้อยละ 6.87 ในปี 2559/60 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่มากขึ้น

 กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2560/61 เท่ากับ 90.90 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวม
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2560/61 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 0.14 ลดลงร้อยละ 
0.03 จากปี 2559/60 เน่ืองจากปีนี้กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัด
จ�าหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นลดลง

 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2560/61 เท่ากับ 4,621.50 ล้านบาท อัตราส่วนของ
รายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี 2560/61 ของกองทุน เท่ากับ 
ร้อยละ 6.92 เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.22 จากร้อยละ 6.70 ในปี 2559/60 เนือ่งจากรายได้ท่ีเพิม่ขึน้ กอปรกบั
ค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลง

 อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระหว่างปี 
2560/61 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2560/61 เท่ากับร้อยละ 0.35 ลดลงเล็กน้อย 
ร้อยละ 0.02 จากร้อยละ 0.37 ในปี 2559/60  

-	 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท ซีอาร์
อาร์ซี ชางชุน เรลเวย์ วีฮีเคิล จ�ากัด (CRRC) และซีเมนส์ เพื่อรองรับ
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การให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 ท้ังนี้ จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน เป็นจ�านวน 12 ตู้ เพื่อ
รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ส�าหรบัระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 
700 ล้านบาท โดยอาจแบ่งช�าระในช่วงรอบปีบญัชี 2559/60-2562/63 
ในอัตราร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 5 ตามล�าดับ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)  ในมูลค่าไม่เกิน 
650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

14.1.2	 ความสามารถในการท�าก�าไร

 งบก�าไรขาดทุน

 รายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2560/61 เท่ากับ 4,621.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.90 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 3.10 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการลงทนุสทุธสิ�าหรบัปี 2559/60 ที ่4,482.60 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 รายได้รวมส�าหรับปี 2560/61 เท่ากับ 4,712.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,593.54 ล้านบาท ในปี 
2559/60 จ�านวน 118.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.59 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตาม
สัญญาสัมปทานที่เพิ่มขึ้นจาก 

1) รายได้ค่าโดยสารส�าหรบัปี 2560/61 เพิม่ขึน้จ�านวน 185.13 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.79 เท่ากบั 
6,821.28 ล้านบาท จาก 6,636.15 ล้านบาท ในปี 2559/60 เนื่องจากจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่ม
ขึ้นจากการเติบโตตามธรรมชาติ รวมถึงการปรับอัตราค่าโดยสารตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 
แต่บางส่วนหักกลบกับ

2) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปี 2560/61 เพิ่มขึ้นจ�านวน 64.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 
3.15 เท่ากับ 2,125.01 ล้านบาท จาก 2,060.10 ล้านบาท ในปี 2559/60 (รายละเอียดค่าใช้
จ่ายแจกแจงในหัวข้อ 13.1 ตารางสรุปงบการเงิน ในงบก�าไรขาดทุนข้างต้น) สาเหตุหลักมาจาก

- ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 39.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.47 เนื่องจากการปรับฐานเงิน
เดือนพนักงานประจ�าปี และผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

- ค่าซ่อมบ�ารุงเพิ่มขึ้น 36.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.66 เนื่องจากมีการซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ 
แต่บางส่วนได้หักกลบกับรายการต่อไปนี้

- รายจ่ายฝ่ายทนุลดลง 12.26 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.68 โดยรายจ่ายหลกัส�าหรบัปี 2560/61 
เป็นค่ารถไฟฟ้าใหม่ (149.92 ล้านบาท) ค่าปรบัปรงุคลืน่วทิยสุือ่สาร (65.96 ล้านบาท) และ
ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร (AFC upgrade 58.43 ล้านบาท) ขณะที่ราย
จ่ายหลักส�าหรับปี 2559/60 เป็นค่ารถไฟฟ้าใหม่ (250.51 ล้านบาท) 
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 ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2560/61 เท่ากับ 90.90 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการบรหิารกองทนุ 81.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืน่ 9.88 ล้านบาท) ลดลง 20.04 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 18.06 จากจ�านวน 110.94 ล้านบาท ในปี 2559/60 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่ายในการบรหิารกองทนุ 82.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ�าหน่าย 
16.22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 11.93 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากในปีนี้ กองทุนไม่มีค่าใช้
จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ�าหน่าย โดยตดัจ�าหน่ายครบจ�านวนแล้วในไตรมาส 1 
ปี 2559/60

 รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน ในปี 2560/61 เท่ากับ 399.95 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัเกดิจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธลิดลงให้เป็นไปตาม
มูลค่ายุติธรรมจ�านวน 400.00 ล้านบาท (จากเดิม 65,800.00 ล้านบาท เป็น 65,400.00 ล้านบาท) 
โดยบางส่วนหักกลบกับก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนอื่น 

 การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

 ส�าหรับปี 2560/61 กองทนุมอีตัราส่วนรายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธต่ิอ
รายได้รวม เท่ากบัร้อยละ 99.66 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 99.62 ส�าหรบัปี 2559/60 
เป็นผลมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น เมื่อวิเคราะห์
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 
2560/61 เท่ากับร้อยละ 68.85 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559/60 ที ่
ร้อยละ 68.96 เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3.15) สูงกว่า
อัตราส่วนรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2.79) โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม
ต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2560/61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 เป็นร้อยละ 31.15 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2559/60 ที่ร้อยละ 31.04 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2560/61 ลดลง ร้อยละ 0.49 เหลือร้อยละ 1.93 จาก 
ร้อยละ 2.42 ในปี 2559/60 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2560/61 กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย โดยตัดจ�าหน่ายครบจ�านวนแล้วในไตรมาส 1 ปี 2559/60

 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมส�าหรับปี 2560/61 เท่ากับร้อยละ 
98.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49 จากร้อยละ 97.58 ในปี 2559/60 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายรวมของกองทุน

 ส�าหรับอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ตดัจ�าหนา่ยตอ่รายได้รวมส�าหรับปี 2560/61 ของกองทนุ เท่ากบัร้อยละ 98.07 เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.13 
จากปี 2559/60 ที่ร้อยละ 97.94 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น

 จากอัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไรของกองทุนในปี 2560/61 ล้วนมีอัตราส่วนที่ดีขึ้น แสดง
ให้เห็นว่า กองทุนมีความสามารถในการหาก�าไรที่ดีขึ้น

14.1.3		ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

 งบดุล

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 66,681.02 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิน
ลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,400.00 ล้านบาท (ลดลง 400.00 ล้านบาท หรือ 
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ร้อยละ 0.61 จาก 65,800.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,216.22 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 24.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.06 
จาก 1,191.71 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) และสินทรัพย์อื่น 64.80 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 
14.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.71 จาก 49.96 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาเหตุหลัก
มาจากลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น) รวมมีสินทรัพย์รวมลดลง 360.65 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 0.54 จาก 67,041.67 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2560 

 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 66,588.03 ล้านบาท ลดลง 437.79 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 0.65 จาก 67,025.82 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็น 11.5045 บาทต่อหน่วย ลดลง 0.0756 บาทต่อหน่วย

 การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2560/61 เท่ากับร้อยละ 6.91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 
จากร้อยละ 6.70 ในปี 2559/60 เนื่องจากในปี 2560/61 กองทุนมีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิที่สูงขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึง กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายในการออก
และเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ�าหน่าย ซึง่ตดัจ�าหน่ายครบจ�านวนแล้วในไตรมาส 1 ปี 2559/60 แสดง
ให้เห็นว่า กองทุนมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้น

 ส�าหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2560/61 เท่ากับ 0.07 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2559/60 

14.1.4		ความสามารถในการช�าระหนี้

 งบดุล

 หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจ�านวน 92.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.14 ล้าน
บาท หรือ 4.87 เท่า จาก 15.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ค่า
ซือ้หลกัทรพัย์ยังไม่ครบก�าหนดช�าระคงค้าง ณ สิน้ปีนี ้ท้ังนี ้หนีส้นิรวมของกองทุนมหีนีส้นิระยะยาว
จ�านวน 1.55 ล้านบาท เป็นเงินค่าประกันผลงานที่หักไว้ โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 14.01 เท่า ลดลงจาก 86.79 เท่า 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีหนี้สินระยะสั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิ่ม
ขึ้นตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 13.96 เท่า เพิ่มขึ้น
จาก 86.45 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว
ข้างต้น 

 จากอตัราส่วนสภาพคล่องดงักล่าว กองทนุยงัคงมคีวามสามารถในการช�าระหนีร้ะยะสัน้และมีความ
คล่องตัวในการช�าระหนี้ระยะสั้นอยู่
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14.1.5		สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

 งบกระแสเงินสด

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 127.89 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จ�านวน 72.37 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 130.36 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ วันที ่31 มนีาคม 
2560 ที่จ�านวน 55.52 ล้านบาท 

1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

 ส�าหรับปี 2560/61 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 4,731.71 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 133.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559/60 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนิน
งานจ�านวน 4,598.70  ล้านบาท แม้ว่าในปีนี้จะมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนิน
งานลดลง สาเหตุหลักเกิดจาก 

- รายการขาดทนุสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงินลงทนุทีไ่ม่ใช่เงนิสด ท�าให้มยีอดบวกกลบักบัการ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 

- ในปีนี้ไม่มีรายการซื้อเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ แต่บางส่วนหักกลบ
กับการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิในปีนี้ลดลงจากปีก่อน

 แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนในปี 2560/61 เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
กองทนุมกีระแสเงินสดสทุธใิช้ไปจ�านวน 4,659.34 ล้านบาท เป็นการแบ่งปันส่วนทนุให้กบัผูถ้อื
หน่วยลงทุนทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 จ�านวน 52.09 ล้านบาท

2) รายจ่ายลงทุน & แผนรายจ่ายลงทุน

 ส�าหรับปี 2560/61 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ จ�านวน 320.81 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 284.58 ล้านบาท  
2) ค่าอะไหล่ส�ารอง 20.88 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 15.35 
ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า และเป็น
รายจ่ายทีเ่ป็นไปตามทีก่�าหนดในโครงการและสบืเนือ่งมาจากปีก่อน โดยรายจ่ายลงทนุหลกัค่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับปี 2560/61 ประกอบด้วย 

- ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 149.92 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 65.96 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (Automatic Fare 

Collection System and Relevant Equipments) 58.43 ล้านบาท

 ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุทีเ่กดิขึน้ในปี 2560/61 ต�า่กว่าแผนรายจ่ายลงทนุทีป่ระมาณการไว้ที ่620.17 
ล้านบาท จ�านวน 299.36 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- การชะลอการช�าระค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
(Automatic Fare Collection System and Relevant Equipments) 90.83 ล้านบาท

- การชะลอการช�าระค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 90.31 ล้านบาท
- การชะลอการช�าระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง

ประเทศแข็งค่าขึ้น 35.03 ล้านบาท
- การชะลอค่าปรับปรุงสถานีสะพากตากสิน 30.00 ล้านบาท
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 ส�าหรับปี 2559/60 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ จ�านวน 333.07 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 275.31 ล้านบาท เป็น
ค่ารถไฟใหม่จ�านวน 250.51 ล้านบาท 2) อุปกรณ์และเฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัส�านกังาน 31.09 ล้านบาท 
และ 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 26.67 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการ
บริหารการเดินรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายที่เป็นไปตามที่ก�าหนดในโครงการ 

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

- การชะลอการช�าระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 61.39 ล้านบาท 
- การตัดรายจ่ายบางรายการและชะลอการช�าระค่าปรบัปรงุเครอืข่ายขนส่งข้อมลู (Backbone 

Transmission Network Upgrade) 15.46 ล้านบาท 
- การตัดรายจ่ายบางรายการและชะลอการช�าระค่าระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย (PABX : 

Private Automatic Branch Exchange) 13.84 ล้านบาท
- การตัดรายจ่ายค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 13.41 

ล้านบาท
- การชะลอค่าปรับปรุงสถานีสะพากตากสิน 10.00 ล้านบาท 
- การชะลอค่าระบบซอฟแวร์ 9.67 ล้านบาท และ
- การชะลอรายการปรับปรุงอาคารส�านักงาน 7.49 ล้านบาท

 ส�าหรับแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับกองทุนในปี 2561/62 ทางบีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายท้ังส้ิน 
743.81 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง 245.29 ล้านบาท  
2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 382.38 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 61.29 ล้านบาท และ  
4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 54.85 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลัก
ส�าหรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ แบ่งเป็น

- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (Automatic Fare 
Collection System and Relevant Equipments) 290.39 ล้านบาท

- ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 86.32 ล้านบาท

 นอกจากน้ี ในปี 2561/62 ทางกองทนุมแีผนการลงทุนในการปรบัปรงุสถานศึีกษาวิทยา 164.00 
ล้านบาท และ การปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 24.00 ล้านบาท โดยกองทุนจะบันทึกเงิน
ลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

 กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อใช้ในการด�าเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน แต่ถ้าหาก
กองทนุมีความจ�าเป็นทีจ่ะกูย้มืเงนิ กองทนุกค็าดว่าน่าจะท�าได้ไม่ยาก เนือ่งจากอตัราส่วนหนีส้นิต่อ
สินทรัพย์ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

4) ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตาม Covenant

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 หนี้สินรวมของกองทุน มีจ�านวน 92.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.14  
ล้านบาท หรือ 4.87 เท่า จาก 15.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้
ค่าซื้อหลักทรัพย์ยังไม่ครบก�าหนดช�าระคงค้าง ณ สิ้นปีนี้ ทั้งนี้ หนี้สินรวมของกองทุนมีหนี้สินระยะ
ยาวจ�านวน 1.55 ล้านบาท เป็นเงนิค่าประกันผลงานทีห่กัไว้ โดยกองทนุไม่มหีนีส้นิจากการกู้ยมืเงนิ
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การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

 กองทุนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 0.001 เท่า เพิ่มขึ้น
จากอัตรา 0.000 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่าหนี้สินมาก 
แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินได้อีกมาก

14.1.6		ผลตอบแทนของกองทุน

 อัตราผลตอบแทนของกองทุน จากตารางในหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงิน
คืนทุน ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2560/61 จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่ 17-20 รวมเป็นเงินปันผล 0.798 บาท/หน่วย และส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 
2559/60 จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 13-16 รวมเป็นเงินปันผล 0.772 บาท/
หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี	2560/61	(ร้อยละ) ปี	2559/60	(ร้อยละ)

ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
(ราคา IPO เท่ากับ 10.80 บาท)

7.39 7.15

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (10.723 บาท) 7.44 7.20

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (10.675 บาท) 7.48 7.23

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (10.611 บาท) 7.52 7.28

ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (11.30 บาท) 7.06 6.83

ราคาตลาด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 (11.90 บาท) 6.71 6.49

 จากตารางอัตราผลตอบแทนข้างต้น จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนในปี 2560/61 เพิ่มขึ้น
จากอัตราผลตอบแทนของกองทุนในปี 2559/60 สาเหตหุลักมาจากรายได้จากการลงทุนสุทธท่ีิเพิม่ขึน้

 การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

 อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ส�าหรับรอบปีบัญชี 2560/61 เท่ากับร้อยละ 99.94 ใกล้เคียง
กับร้อยละ 99.68 ส�าหรับรอบปีบัญชี 2559/60 แสดงให้เห็นว่ากองทุนได้จ่ายเงินปันผลในระดับที่
สูงเกือบทั้งหมดของก�าไรที่จ่ายปันผลได้

14.2	 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

14.2.1	 รายจ่ายลงทุน

 บทีเีอสซมีแีผนรายจ่ายลงทนุส�าหรบักองทนุในปี 2561/62 เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 743.81 ล้านบาท แบ่ง
เป็น 1) ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง 245.29 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 382.38 
ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 61.29 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 
54.85 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักส�าหรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะเป็นค่าปรับปรุง
ระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Automatic Fare Collection System and 
Relevant Equipments) 290.39 ล้านบาท และค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 86.32  
ล้านบาท 
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 นอกจากนี ้ในปี 2560/61 ทางกองทนุมแีผนการลงทนุในการปรบัปรงุสถานศีกึษาวิทยา 164.00 ล้าน
บาท และการปรับปรงุสถานสีะพานตากสนิ 24.00 ล้านบาท โดยกองทนุจะบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าว
เป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

14.2.2		สัญญาซ่อมบ�ารุง

 วนัที ่15 กนัยายน 2557 บทีเีอสซไีด้ท�าสญัญาซ่อมบ�ารงุโครงการระบบขนส่งมวลชนกบัซเีมนส์ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา
และค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ารุงของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยาย) (รวมงาน
ซ่อมบ�ารุงรถไฟครั้งใหญ่ – Train overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปีจะค�านวณโดยน�ามลูค่าของสญัญาในปีที ่1 ปรบัเพิม่ขึน้โดยองิตามดชันรีาคาผู้บรโิภคของ
แต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร โดย
ภาระผกูพนัดังกล่าวจะถกูปันส่วนเพือ่เรยีกเกบ็จากกองทนุ ตามหลกัเกณฑ์และข้อสมมตฐิานทีเ่หมาะ
สม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุง 
เป็นจ�านวนเงิน 232.96 ล้านบาท และ 2.95 ล้านยูโร (2560 : 231.97 ล้านบาท และ 2.94 ล้านยูโร)
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

รายงานและงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

102

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท	

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท (กองทนุฯ) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิงบกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรพัย์สทุธ ิกระแสเงนิสด และข้อมูลทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกองทุนฯตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวดปัจจบัุน ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดย
รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการ
เงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิติังานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีาร
ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 กองทุนฯมีเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิซึ่งแสดง
ตามมูลค่ายุติธรรมในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นจ�านวนเงิน 65,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของ
สนิทรพัย์รวม เงนิลงทนุดงักล่าวไม่มกีารซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาเทยีบเคยีงได้ส�าหรบัเงิน
ลงทุนอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ผู้บริหารกองทุนฯจึงก�าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวโดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ ผู้บริหารกองทุนฯต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่ส�าคัญเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการบริหารเงินลงทุน
ดังกล่าว รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส�าคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบการวัดมูลค่า
เงินลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการค�านวณมูลค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธ ิพจิารณา
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและแบบจ�าลองที่
ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินที่จัดท�าโดยผู้ประเมินราคา
อสิระ ตลอดจนพจิารณาความสม�า่เสมอของการใช้เทคนคิและแบบจ�าลองดงักล่าว รวมถงึประเมินความรูค้วามสามารถ
และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวโดยการตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบ
ทานข้อมูลที่จ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารกองทุนฯในการประมาณผลการด�าเนินงานดังกล่าว ตลอดจนทดสอบ
การค�านวณมูลค่ายุติธรรมตามแบบจ�าลองและข้อสมมติข้างต้น

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารกองทุนฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกองทุนฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลังวนัทีใ่น
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความ
ขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกองทุนฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารกองทุนฯทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่ 
เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ	ต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารกองทนุฯมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัด
ท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผูบ้รหิารกองทนุฯรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่
ด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารกองทนุฯมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกองทุนฯหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้บริหารกองทุนฯมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกองทุนฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่
ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไมว่่าจะเกดิ
จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก

• การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด

• การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกองทุนฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารกองทุนฯใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารกองทุนฯ จัดท�า
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ 
และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์
ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกองทนุฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิหรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯต้องหยุดการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นัียส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้บริหารกองทุนฯเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจน
เรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผู้บรหิารกองทนุฯ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการ
เงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสาร 
ดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 18 พฤษภาคม 2561
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 
   (ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท (2560: 61,432 ล้านบาท)) 7  65,400,000,000  65,800,000,000 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
   (ราคาทุน: 1,087 ล้านบาท (2560: 1,134 ล้านบาท))  1,088,323,303  1,136,194,431 
เงินฝากธนาคาร 9  127,893,142  55,518,433 
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 11  59,783,921  44,798,009 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  73,539  58,851 
สินทรัพย์อื่น  4,948,286  5,103,794 
รวมสินทรัพย์  66,681,022,191  67,041,673,518 
หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  6,908,289  7,020,512 
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  4,201,538  6,827,525 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์  79,845,515  - 
หนี้สินอื่น  2,031,131  2,004,317 
รวมหนี้สิน  92,986,473  15,852,354 
สินทรัพย์สุทธิ 	66,588,035,718	 	67,025,821,164	
สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10.6110 บาท 12  61,416,468,000  61,416,468,000 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  61,416,468,000  61,416,468,000 
ก�าไรสะสม 13  5,171,567,718  5,609,353,164 
สินทรัพย์สุทธิ 	66,588,035,718	 	67,025,821,164	

    
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  11.5045  11.5801 
จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 5,788,000,000 5,788,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

108

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 8, 11  4,696,266,294  4,576,047,778 

ดอกเบี้ยรับ  16,133,785  17,490,773 

รวมรายได้  4,712,400,079  4,593,538,551 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11  53,597,236  53,562,378 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  14,292,596  14,283,301 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  5,350,000  5,338,989 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  7,777,249  9,608,076 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตัดจ�าหน่าย 10  -  16,220,358 

ค่าใช้จ่ายอื่น  9,881,789  11,926,017 

รวมค่าใช้จ่าย  90,898,870  110,939,119 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 	4,621,501,209	 	4,482,599,432	

รายการก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน (399,946,655) 366,874,482 

รวมรายการก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน 	(399,946,655) 	366,874,482	

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 	4,221,554,554	 4,849,473,914	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

109

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,621,501,209 4,482,599,432 

รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (399,946,655) 366,874,482 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  4,221,554,554  4,849,473,914 

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี 12  -  (370,432,000)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 14  (4,659,340,000)  (4,236,816,000)

การเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (437,785,446)  242,225,914 

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

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 	66,588,035,718	 	67,025,821,164	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

110

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน:  4,221,554,554  4,849,473,914 
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานให้เป็น
      เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
   การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  -  (33,135,000)
   การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (7,083,479,858)  (6,483,116,822)
   การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์  7,225,000,000  6,709,000,000 
   การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ  141,520,142  225,883,178 
   ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น  (14,985,913)  (44,798,009)
   ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น) (14,688)  1,469,736 
   สินทรัพย์อื่นลดลง 155,508  150,826 
   เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง  -  (24,430,149)
   เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง  (112,222)  (14,748,899)
   ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,625,987)  1,238,907 
   หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 26,814  1,477,680 
   ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย  -  16,220,358 
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย  (13,750,154)  (13,227,187)
   รายการ (ก�าไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  399,946,655  (366,874,482)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,731,714,709  4,598,700,873 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน  -  (370,432,000)
  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  (4,659,340,000)  (4,236,816,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (4,659,340,000)  (4,607,248,000)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  72,374,709  (8,547,127)
เงินฝากธนาคารต้นปี  55,518,433  64,065,560 
เงินฝากธนาคารปลายปี 	127,893,142	 	55,518,433	

    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
   ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายช�าระ  79,845,515  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

111

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ส�าหรับงวดตั้งแต่
วันที่	17	เมษายน	

2556	

ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด
(วันจดทะเบียน
ตั้งกองทุน)	

วันที่	31	มีนาคม	
2561

วันที่	31	มีนาคม	
2560

วันที่	31	มีนาคม	
2559

ถึงวันที่	31	
มีนาคม	2558

ถึงวันที่	31	
มีนาคม	2557

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด 11.5801  11.5382 11.3145 11.2481  - 
บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  -  -  -  -  10.8000 
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.7985 0.7745 0.6946  0.6081  0.5793 
 รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงิน

ลงทุน (0.0691) 0.0634 0.2401  0.1573  0.2938 
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.7294 0.8379 0.9347 0.7654 0.8731 
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน  - (0.0640)  (0.0480)  (0.0770)  - 
 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.8050) (0.7320)  (0.6630)  (0.6220)  (0.4250)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด  11.5045  11.5801  11.5382  11.3145  11.2481 

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อ
	 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด	
	 (ร้อยละ)

6.32 7.25 8.22 6.80 7.87 

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด (บาท) 66,588,035,718 67,025,821,164 66,783,595,250 65,488,368,815 65,104,505,694 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 0.14 0.17 0.72 0.71 0.71 
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิ
    ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 7.06 6.87 6.83 6.12 5.93 
อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อ

ขายเงินลงทุนระหว่างปี/งวด
    ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด  

(ร้อยละ)*
0.35 0.37  0.15  0.23  94.00 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (บาท) 66,782,170,165 66,876,292,580 65,850,435,234 65,130,616,710 64,231,056,785 

*  การซ้ือขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน
อย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผู้จัดการ
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

1.	 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท

 กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ทีร่ะบเุฉพาะเจาะจงโดยมกีารก�าหนดธรุกจิโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ 
โครงการได้จัดต้ังและจดทะเบียนเป็นกองทนุรวมประเภทไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 โดย
ไม่มกีารก�าหนดอายขุองโครงการ กองทนุฯ ระดมเงินลงทนุจากประชาชนและผู้ลงทนุทัว่ไป โดยมวีตัถปุระสงค์หลักใน
การน�าเงนิทีไ่ด้จากการระดมเงินลงทนุไปลงทนุในธรุกจิโครงสร้างพืน้ฐาน กองทนุฯได้ลงทนุเริม่แรกในสญัญาซือ้และ
โอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด�าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) (“บีทเีอสซี”) ซึง่ครอบคลมุระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ได้แก่ สายสุขมุวทิ ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานี
หมอชิตถงึสถานอ่ีอนนชุ และสายสลีม ระยะทาง 6.5 กโิลเมตรจากสถานสีนามกฬีาแห่งชาติถึงสถานสีะพานตากสิน 
(“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั”) ท้ังนีก้องทุนฯ อาจด�าเนนิกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่ก่อให้เกดิรายได้และผล
ตอบแทนแก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระท�าได้ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎข้อบังคบัอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่อาจรวมถงึการลงทนุในหลกัทรพัย์
อืน่ และ/หรอืการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมายหลักทรพัย์ และ/หรอืกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้อง

 เมือ่วันที ่17 เมษายน 2556 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลักทรพัย์จดทะเบยีน
และให้เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556

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

 ณ วันที ่31 มีนาคม 2561 บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึง่ถือหน่วย
ลงทนุร้อยละ 33.33 ของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบการเงนินีจั้ดท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายการทางการเงนิท่ีก�าหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชพีบญัชี  พ.ศ. 2547 และ
จดัท�าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรปูแบบทีก่�าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 106 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิ
ธรุกจิเฉพาะด้านการลงทุน

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีก่องทนุฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี้

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี กองทนุฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถงึแนวปฏิบตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว
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ได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน 
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวมาถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการ
เงนิของกองทุนฯ

ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

 ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงินทีม่ี
รอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รับการ
ปรบัปรงุหรอืจัดให้มีขึน้เพือ่ให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรบัปรงุและอธิบายให้ชดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ บรษิทั 
จัดการฯ เชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการ
เงนิเมือ่น�ามาถอืปฏิบัติ

 นอกจากนี ้สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 15 เรือ่ง รายได้จากสญัญา
ทีท่�ากบัลกูค้า ซึง่มีผลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบระยะเวลาบัญชท่ีีเร่ิมในหรอืหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
หลกัการส�าคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรปุได้ดงันี้

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัที	่15	เรือ่ง	รายได้จากสญัญาทีท่�ากบัลกูค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 เรือ่ง สญัญาก่อสร้าง มาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัท่ี 18 เรือ่ง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชท่ีีเกีย่วข้อง กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบันีก้บัสญัญาทีท่�ากบัลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบับ
อืน่ มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส�าหรบัการรบัรูร้ายได้ท่ีเกดิขึน้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า โดย
กจิการจะรบัรูร้ายได้ในจ�านวนเงนิทีส่ะท้อนถงึส่ิงตอบแทนท่ีกจิการคาดว่าจะมสิีทธไิด้รบัจากการแลกเปล่ียนสนิค้า
หรอืบรกิารทีไ่ด้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดลุยพินจิและพิจารณาข้อเท็จจรงิและเหตุการณ์
ทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมดในการพจิารณาตามหลักการในแต่ละขัน้ตอน 

 ปัจจบัุน บรษิทัจัดการฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมต่ีองบการเงนิในปีท่ีเร่ิมน�ามาตรฐานดงักล่าวมา
ถอืปฏิบติั

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธจิะบนัทกึเป็นรายได้ตามจ�านวนทีร่ะบใุนสญัญาโดยถอื
ตามเกณฑ์คงค้าง 

 ดอกเบีย้รบับันทกึเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง

 ส่วนเกนิหรอืส่วนลดมลูค่าของตราสารหนีต้ดัจ�าหน่ายตามระยะเวลาทีเ่หลอืของตราสารหนีโ้ดยใช้วธีิอตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริงและถอืเป็นส่วนหนึง่ของรายได้ดอกเบ้ีย

 ค่าใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง
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4.2	 การวัดค่าเงินลงทุน

 เงนิลงทนุจะรับรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วันท่ีกองทุนฯ มสิีทธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้หมดท่ีกองทนุฯจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทุน
นัน้

	 เงนิลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 เงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธแิสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม บรษิทัจัดการฯ ก�าหนดราคายตุธิรรมของ
เงนิลงทนุดังกล่าว ณ วนัทีใ่นงบดุลโดยใช้ราคาท่ีได้จากรายงานการประเมนิมลูค่าหรอืรายงานการสอบทานการ
ประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่การประเมินมูลค่าจะท�าเมือ่มสีถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลีย่นแปลงแต่อย่างน้อยจะจัดให้
มกีารประเมินมูลค่าทกุ 3 ปีนับแต่วนัท่ีมกีารประเมนิมลูค่าครัง้ล่าสุดและจัดให้มกีารสอบทานการประเมินมลูค่า
อย่างน้อยทุกหนึง่ปี นบัแต่วนัท่ีมีการประเมนิราคาครัง้ล่าสุด

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการวดัค่าเงินลงทนุดงักล่าว (ถ้ามี) ถอืเป็นรายการก�าไรหรอืขาดทุนสุทธท่ีิยงัไม่เกิดขึน้ในงบ
ก�าไรขาดทนุในงวดทีเ่กดิขึน้

 เงนิลงทนุในหลักทรพัย์

 เงนิลงทนุในตราสารหนีใ้นความต้องการของตลาดซึง่เป็นเงนิลงทนุทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบัแสดงตามมลูค่า
ยตุธิรรมโดยใช้ราคาทีค่�านวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายครัง้ล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย เงินลงทนุทีไ่ม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบัแสดงในราคาท่ีค�านวณจากอตัราผลตอบแทน
ของบรษิทัผูเ้สนอซือ้เสนอขาย ซ่ึงบรษิทัจัดการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนท่ีดท่ีีสุดของ มลูค่ายตุธิรรม ก�าไร
หรือขาดทนุจากการวดัค่าเงินลงทนุถอืเป็นรายการก�าไรหรือขาดทุนสุทธท่ีิยงัไม่เกดิขึน้ในงบก�าไรขาดทุน ราคา
ทนุของเงินลงทนุทีจ่�าหน่ายใช้วธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้น                              
บวกดอกเบีย้ค้างรบัจนถงึวนัวดัค่าเงินลงทนุในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรม ซึง่ได้แยกแสดงดอกเบีย้ค้างรบัไว้ใน 
“ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้” ในงบดุล

4.3	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบักองทนุฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุกองทนุฯ หรอืถกูกอง
ทนุฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การควบคุมเดยีวกันกบักองทุนฯ

 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกันยงัหมายรวมถงึบรษัิทร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อมซึง่ท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อกองทุนฯ บรษิทัจัดการฯ ผู้บรหิารกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
ผูบ้รหิารส�าคัญ กรรมการหรือพนกังานของบรษิทัจัดการฯท่ีมอี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงาน
ของกองทนุฯ

4.4	 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 ลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธิแสดงตามมลูค่าสุทธท่ีิจะได้รบั
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4.5	 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน/ค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณโดยวธีิเส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี

4.6	 การแบ่งปันส่วนทุน

 กองทุนฯ บนัทึกลดก�าไรสะสม ณ วันทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล

4.7	 ภาษีเงินได้

 กองทุนฯไม่มีภาระภาษเีงินได้นิติบคุคล เนือ่งจากกองทุนฯได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลในประเทศไทย

4.8	 ประมาณการหนี้สิน

 กองทุนฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพันซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว 
มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทนุฯ จะสญูเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผูกพนั
นัน้และกองทนุฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอื 

4.9	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรอืเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิ
ให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วันทีว่ดั
มลูค่า กองทนุฯใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องในการวัดมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์และหนีสิ้นซึง่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณีทีไ่ม่มีตลาด
ทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรือหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได้ กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้ท่ีเกีย่วข้องกบัสินทรพัย์หรอืหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายุตธิรรม
นัน้ให้มากทีสุ่ด

 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมท่ีใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่�ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดังนี้

 ระดบั 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัย์หรือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมสีภาพคล่อง

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรอืหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรอืทางอ้อม

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่วกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุธิรรมส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมกีารวัดมลูค่ายติุธรรมแบบเกิด
ขึน้ประจ�า

5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ บริษทัจดัการฯจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินจิและการประมาณ
การในเรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงินทีแ่สดง
ในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณ
การไว้ การใช้ดุลยพนิจิและการประมาณการท่ีส�าคัญมดีงันี้
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	 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ

 การวดัมลูค่ายติุธรรมเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธกิ�าหนดโดยใช้มลูค่าตามรายงานการประเมินหรอื
รายงานสอบทานการประเมินค่าของผูป้ระเมินราคาอสิระ ซึง่ใช้วธิพีจิารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยในการ
ประเมนิค่าของเงนิลงทนุดงักล่าวจ�าเป็นต้องมกีารประมาณการจ�านวนกระแสเงนิสดในอนาคตทีจ่ะเกดิจากธรุกจิระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั ซึง่ประกอบด้วยประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิงานและการบ�ารงุรกัษาตลอดระยะเวลาสญัญาสมัปทานทีเ่หลอือยู ่และน�ามาคดิลดให้เป็นมลูค่าปัจจบุนั
ด้วยอตัราคดิลดทีเ่หมาะสม โดยผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตจะเท่ากบัมลูค่ายตุธิรรมของเงิน
ลงทุน ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย จ�านวนเท่ียวโดยสาร อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย  
ค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษา ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน และอตัราคดิลด เป็นต้น

6.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน

 การจ่ายเงนิปันผล

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีท่ีกองทุนฯมีก�าไรสะสม 
เพยีงพอ

1) บรษิทัจัดการฯจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่รวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก�าไรสทุธทิีป่รบัปรงุแล้ว โดยก�าไรสทุธทิีป่รบัปรงุแล้ว หมายถงึก�าไรสุทธขิองกองทุนฯ ท่ีปรบัปรงุด้วยรายการก�าไร
ทียั่งไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าเงินลงทุน รายการเงนิส�ารองท่ีกนัไว้เพือ่ซ่อมแซม บ�ารุงรกัษา หรอืปรบัปรงุ
กจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และรายการเงินส�ารองท่ีกนัไว้เพ่ือช�าระหนีเ้งนิกู้ยมืตามแผนการท่ีก�าหนดไว้ในหนงัสอื
ชีช้วน หรอืท่ีบรษิทัจัดการฯ ได้แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2) ในกรณีทีก่องทุนฯมีก�าไรสะสม บริษทัจดัการฯอาจจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมได้

3) ในกรณทีีก่องทนุฯยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่บรษัิทจดัการฯจะไม่จ่ายเงนิปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�าไรสุทธิ
ทีป่รับปรงุแล้วตามข้อ 1) และ/หรอืจากก�าไรสะสมตามข้อ 2) ข้างต้น

 การจ่ายเงนิปันผลตามข้อ 1) บรษิทัจัดการฯจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบญัชท่ีีมกีารจ่ายเงินปันผล
นัน้ หรอืในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วนันบัแต่วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่จ่าย
เงนิปันผลระหว่างกาล เว้นแต่กรณีทีมี่เหตุจ�าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บรษิทัจัดการฯ
จะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร

 ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีมีมลูค่าน้อยกว่าหรอื
เท่ากับ 0.10 บาท บรษิทัจัดการฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่จ่ายเงนิปันผลในคร้ังนัน้และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพือ่น�าไป
จ่ายรวมกบัเงินปันผลทีจ่ะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

 การลดทนุ

 บรษิทัจดัการฯอาจจะกระท�าการลดทนุจดทะเบยีนได้เฉพาะเมือ่เข้ากรณดัีงต่อไปน้ี

1) การลดทนุจดทะเบยีนของกองทุนตามแผนท่ีจะได้มกีารก�าหนด

2) กองทนุมสีภาพคล่องส่วนเกินทีเ่หลอือยู่ภายหลังจากการจ�าหน่ายทรพัย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและการจ่าย
เงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้้องปรากฎข้อเท็จจรงิด้วยว่ากองทุนไม่มกี�าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
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3) กองทุนมีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงินสด และไม่มเีหตุต้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสุทธิท่ีปรบัปรงุแล้วของกองทนุฯ

4) กรณอ่ืีนใดทีมี่มติของผู้ถอืหน่วยลงทนุให้ลดเงนิทุนจดทะเบยีน

7.	 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 กองทุนฯได้เข้าท�าสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธกิบับทีีเอสซ ี(“สัญญาฯ”) เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 เพือ่รบัโอน
สทิธริายได้สทุธิท่ีมาจากการด�าเนนิงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานลงวนัที่ 
9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (“สัญญาสัมปทาน”) ระหว่างกรงุเทพมหานคร (“กทม.”) และ 
บทีเีอสซ ีโดยรายได้สทุธิดังกล่าวครอบคลมุรายได้ตัง้แต่วนัท่ีสัญญาฯมผีลบงัคบัใช้ (17 เมษายน 2556) จนถงึวันหมด
อายุสัญญาสัมปทาน (4 ธันวาคม 2572) โดยรายได้สุทธิประกอบด้วย รายได้จากค่าโดยสาร และสิทธิและการ 
เรยีกร้องใดๆ ภายใต้หรอืท่ีเกีย่วข้องกบัหรอืทีเ่ป็นไปตามสัญญาสัมปทาน หลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายทนุ 
และค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบ�ารงุรกัษาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักท่ี
เกดิขึน้กบับทีีเอสซ ี(ไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องกบัวงเงนิสินเชือ่ท่ีได้รบัจากธนาคาร หรอื
ข้อก�าหนดทางการเงินอื่นๆของบีทีเอสซี) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ท้ังนี้รายได้สุทธิและสิทธิและการ 
เรยีกร้องใดๆ ท่ีกองทนุฯ จะได้รบัตามสญัญาฯนัน้จะไม่รวมรายได้จากการประกอบธรุกจิอ่ืนของ บทีีเอสซซีึง่รวมถงึ
รายได้จากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้า โครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพเิศษภายใต้สญัญากบั กทม. และ 
รายได้จากพ้ืนทีโ่ฆษณาและพืน้ท่ีว่างในสถานรีถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้า

 ภายใต้สญัญาฯ บีทเีอสซตีกลงรบัภาระภาษธุีรกิจเฉพาะอันเกีย่วเนือ่งกบัรายการสัญญาซือ้และโอนสิทธริายได้สทุธทิี่
เกดิกบักองทุนฯ 

 ภายใต้สญัญาฯ กองทนุฯตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนยีมพเิศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบรหิาร (Incentive Fee) รายปีให้แก่
บทีเีอสซ ีเฉพาะในกรณีทีร่ายได้สทุธิทีเ่กดิขึน้ประจ�างวดสูงกว่าประมาณการรายได้สุทธปิระจ�างวดในอตัราดังนี้ 

1) อตัราร้อยละ 10 ของรายได้สทุธเิฉพาะส่วนท่ีเกนิกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้
สทุธปิระจ�างวด

2) อตัราร้อยละ15 ของรายได้สทุธิเฉพาะส่วนท่ีเกนิกว่าร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้สุทธปิระจ�างวด

 ภายใต้สญัญาสนับสนนุและค�า้ประกนัโดยบรษิทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บทีีเอสกรุป๊”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบีทีเอสซี บีทีเอสกรุ๊ปเป็นผู้ให้การค�้าประกันแบบการจ�ากัดความรับผิดต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของ 
บีทีเอสซีภายใต้สัญญาฯ (ท้ังนี้ ไม่มีการรับประกันจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตท่ีกองทุนฯจะได้รับ)  
นอกจากนี ้บีทเีอสกรุป๊ตกลงรักษาสดัส่วนการถอืหุ้นในบทีีเอสซขีัน้ต�า่   ร้อยละ 97.46 ไว้ และเพือ่เป็นหลักประกนั
การปฏบัิติตามภาระผกูพนัของบทีเีอสกรุป๊ตามสญัญาสนบัสนุนและค�า้ประกนั บีทเีอสกรุป๊ได้จ�าน�าหุน้ในบทีเีอสซี 
ดงักล่าวทัง้หมดไว้กบักองทุนฯ และเข้าท�าสญัญา จะซือ้จะขายหุน้กบักองทุนฯ เพือ่ขายหุน้ทีต่นถอืในบทีเีอสซดีงักล่าว
ให้แก่กองทุนฯ โดยกองทนุฯมสีทิธซิือ้หุน้บทีเีอสซทีีบ่ทีเีอสกรุป๊เป็นเจ้าของเมือ่เกดิเหตผุดินดัตามข้อก�าหนดและเงือ่นไข
ในสญัญาฯในราคาทีก่�าหนดในสญัญาจะซือ้จะขายหุ้น

 กองทุนฯจ่ายเงินลงทุนในสญัญาฯเป็นจ�านวน 61,399 ล้านบาทเมือ่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 และมกีารปรบัปรงุมูลค่า
ยตุธิรรมของเงินลงทนุส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 และ 2560 ดงันี้
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(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

เงนิลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธ	ิ-	ราคาทนุ

เงนิลงทนุในสญัญาฯต้นปี 61,432,135 61,399,000

บวก: ลงทนุเพ่ิมในระหว่างปี - 33,135

เงนิลงทนุในสญัญาฯปลายปี 61,432,135 61,432,135

ก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงินลงทนุในสัญญาซ้ือและโอนสทิธริายได้สทุธิ

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

ก�าไร (ขาดทุน) ทียั่งไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงินลงทุนระหว่างปี (400,000) 366,865

ก�าไรสทุธทิียั่งไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงินลงทุนปลายปี 3,967,865 4,367,865

เงนิลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธปิลายปี	-	ราคายตุธิรรม 65,400,000 65,800,000

 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2559 กองทุนฯ บีทเีอสซ ีและบรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการ
ก่อสร้างสถานีศึกษาวทิยา (S4) ในมูลค่าไม่เกนิ 650 ล้านบาท ซึง่ได้รบัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว โดย
กองทุนฯและเอไอเอ ร่วมรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึง่หนึง่

 ข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงนิลงทุน สรปุได้ดงันี้

2561 2560
ผลกระทบต่อมลูค่ายตุธิรรม

เมือ่อตัราตามข้อสมมตฐิานเพิม่ขึน้

อตัราคดิลด (ร้อยละ) 8.00 8.00 มลูค่ายตุธิรรมลดลง

จ�านวนเทีย่วโดยสาร (ล้านเท่ียวต่อปี) 253 - 440 252 - 440 มลูค่ายตุธิรรมเพ่ิมขึน้

อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ (บาทต่อเทีย่ว) 29 - 40 29 - 40 มลูค่ายตุธิรรมเพ่ิมขึน้

8.	 รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

   (หน่วย: พนับาท)

2561 2560

รายได้จากค่าโดยสาร 6,821,280 6,636,149

หกั: ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน (1,339,947) (1,299,763)

 ค่าซ่อมแซมและบ�ารงุ (464,254) (427,269)

 รายจ่ายฝ่ายทนุ (320,813) (333,069)

รายได้สทุธจิากเงินลงทุน 4,696,266 4,576,048
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9.	 เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร/ประเภทบญัชี
เงนิต้น	(พนับาท) อตัราดอกเบีย้	(ร้อยละต่อปี)

2561 2560 2561 2560

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)

    เงนิฝากประเภทออมทรพัย์ 40,330 47,253 0.375 0.375

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากดั (มหาชน)

   เงนิฝากประเภทออมทรพัย์ 87,563 8,265 0.500 0.500

รวม 127,893 55,518

10.	 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ - 1,111,095

หกั: ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม - (1,111,095)

ราคาตามบญัชี - สทุธิ - -

ค่าตดัจ�าหน่ายทีร่วมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุส�าหรบัปี - 16,220

11.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี กองทนุฯมีรายการธุรกจิทีส่�าคัญกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาระหว่างกองทนุฯและบรษิทัเหล่าน้ัน ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุ
ได้ดังนี้

(หน่วย: พนับาท)

ส�าหรบัปีสิน้สุดวันที	่31	มนีาคม นโยบายการก�าหนดราคา

2561 2560

บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั	 
(บรษัิทจดัการฯ)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 53,597 53,562 ตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน

บรษิทั	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 
(บรษัิทย่อยของผู้ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่)

รบัโอนรายได้ค่าโดยสารสทุธิ 4,696,266 4,576,048 ตามท่ีระบใุนสัญญา

เรยีกเกบ็เงนิชดเชยภาษีธุรกจิเฉพาะ 64,567 59,843 ตามท่ีเกดิขึน้จรงิ

ซือ้เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สทุธิ - 33,135 ตามท่ีระบใุนสัญญา
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 ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 และ 2560 กองทนุฯมยีอดคงเหลือท่ีมสีาระส�าคญักบับริษทัท่ีเกีย่วข้องกันดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั

ค่าธรรมเนยีมการจดัการค้างจ่าย 4,539 4,569

บรษิทั	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ลกูหน้ีจากสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ 59,784 44,798

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 กองทนุฯมรีายการซือ้เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์จากกองทนุแห่งหนึง่เป็นจ�านวน 
1,469 ล้านบาท ซึง่กองทนุดังกล่าวบรหิารงานโดยบรษัิทจัดการฯ (2560: 191 ล้านบาท)

12.	 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน

 รายการเคลือ่นไหวของหน่วยลงทนุส�าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 และ 2560 มดีงันี้

2561 2560

จ�านวน
หน่วย

มลูค่า 
ต่อหน่วย จ�านวนเงนิ

จ�านวน
หน่วย

มลูค่า 
ต่อหน่วย จ�านวนเงนิ

(พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท)

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

การลดมลูค่าหน่วยลงทุน - - - - (0.0640) (370,432)

ยอดปลายปี 5,788,000 10.6110 61,416,468 5,788,000 10.6110 61,416,468

 ในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บรษัิทจัดการฯได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยลงทนุละ 
0.0640 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 370 ล้านบาท โดยไม่มกีารเปล่ียนแปลงจ�านวนหน่วยจดทะเบียน เพ่ือเป็นการลด
สภาพคล่องส่วนเกินเนือ่งจากกองทนุมีเงินสดส่วนเกนิจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงินสดส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 ถงึวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 เป็น
ผลให้ทนุทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุมจี�านวนท้ังสิน้ 61,416 ล้านบาท โดยการด�าเนนิการดงักล่าวสอดคล้องกบัหนงัสอื
ชีช้วนโครงการรวมถงึประกาศการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการของกองทนุฯ และประกาศส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที ่ทน. 22/2557 เรือ่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบบัที ่4)



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

121

13.	 ก�าไรสะสม

(หน่วย: พนับาท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที	่31	มนีาคม

2561 2560

รายได้จากการลงทนุสุทธิสะสม 15,375,769 10,893,169

ก�าไรสทุธทิีเ่กิดขึน้จากเงินลงทุนสะสม 2 2

ก�าไรสทุธทิียั่งไม่เกดิขึน้จากเงินลงทนุสะสม 4,367,878 4,001,004

หกั: การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสะสม (14,134,296) (9,897,480)

ก�าไรสะสมต้นปี 5,609,353 4,996,695

บวก: การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธิจากการด�าเนนิงานในระหว่างปี 4,221,555 4,849,474

หกั: การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนในระหว่างปี (4,659,340) (4,236,816)

ก�าไรสะสมปลายปี 5,171,568 5,609,353

14.	 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	

 เงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มีนาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีดดังนี้

วนัทีป่ระกาศจ่าย ส�าหรบัรอบระยะเวลา
อตัราหน่วยละ รวม

(บาท) (พนับาท)

23 พฤษภาคม 2560 1 มกราคม 2560 ถงึวันท่ี 31 มนีาคม 2560 0.207 1,198,116

15 สิงหาคม 2560 1 เมษายน 2560 ถงึวันท่ี 30 มถินุายน 2560 0.192 1,111,296

13 พฤศจกิายน 2560 1 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 0.203 1,174,964

14 กุมภาพนัธ์ 2561 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 0.203 1,174,964

รวมเงนิปันผลส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 0.805 4,659,340

16 พฤษภาคม 2559 1 มกราคม 2559 ถงึวันท่ี 31 มนีาคม 2559 0.167 966,596

8 สงิหาคม 2559 1 เมษายน 2559 ถงึวันท่ี 30 มถินุายน 2559 0.189 1,093,932

7 พฤศจกิายน 2559 1 กรกฎาคม 2559 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 0.188 1,088,144

10 กุมภาพนัธ์ 2560 1 ตุลาคม 2559 ถงึวันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.188 1,088,144

รวมเงนิปันผลส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 0.732 4,236,816
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15.		ค่าใช้จ่าย

 บรษิทัจัดการฯค�านวณค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีม นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ ดังต่อไปนี้

 ค่าธรรมเนยีมการจัดการ

 บรษิทัจัดการฯได้รบัค่าธรรมเนยีมการจดัการจากกองทนุฯ เป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุนฯ ทัง้น้ีจะไม่ต�า่กว่า 10 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรือภาษอ่ืีนใดในท�านองเดียวกนั)

 ค่าธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์

 ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิอง
กองทุนฯ ทัง้น้ีจะไม่ต�า่กว่า 350,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอีืน่ใดในท�านองเดยีวกนั) และไม่
รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ค่าธรรมเนยีมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ทรพัย์สนิของกองทนุฯ เป็นต้น

 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของนายทะเบียนหน่วยลงทนุคดิในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงนิทนุจดทะเบยีนของ
กองทุนฯ ทัง้น้ีสงูสดุจ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอ่ืีนใดในท�านองเดยีวกนั)

16.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินลงทุน

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กองทุนฯได้ซือ้ขายเงนิลงทุน (โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารและ
เงนิลงทนุในต๋ัวสญัญาใช้เงิน) เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 14,198 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 21.26 ของมูลค่า
สนิทรพัย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (2560: จ�านวน 12,495 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 18.68)

17.	 ภาระผูกพัน

17.1 กองทนุฯมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีม
นายทะเบยีนแก่คู่สญัญาตามเง่ือนไขทีร่ะบุในสัญญาและหนงัสือชีช้วน

17.2 กองทนุฯมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพเิศษเพือ่สร้างแรงจงูใจในการบรหิารตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7

17.3 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิในนาม 
ของบทีีเอสซดัีงต่อไปนี้

1) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน
 กองทนุฯมภีาระผกูพนัทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ขบวนรถไฟฟ้า การปรบัปรงุระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ

สายหลกัและการปรบัปรงุอาคารส�านกังาน

2) ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่าและบรกิาร
 กองทนุฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและสัญญาบรกิารอ่ืนๆ ท่ีจะต้องจ่ายช�าระในอนาคต
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3) ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาซ่อมบ�ารงุฯ
 กองทนุฯมภีาระผกูพันในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาและค่าธรรมเนยีมการจัดหาอะไหล่ในการซ่อม

บ�ารงุของโครงการ

4) การค�า้ประกนั
 กองทนุฯมีภาระความรบัผดิชอบในหนงัสอืค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบีทีเอสซี

ให้กบัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ�านวนประมาณ 38 ล้านบาท (2560: 38 ล้านบาท) ซึง่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ

5) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 กองทนุฯมภีาระผกูพนัเกีย่วข้องกบัค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตในกรณี

ที่พนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สายหลกั

17.4 กองทุนฯมีภาระผกูพนัภายใต้บนัทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานศีกึษาวทิยา (S4) ระหว่างกองทุนฯ บทีีเอสซแีละ
เอไอเอ ในมูลค่าไม่เกนิ 650 ล้านบาท โดยกองทุนฯ และเอไอเอร่วมรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละ
ครึง่หน่ึง

17.5 กองทนุฯมีภาระผกูพนัท่ีเกีย่วข้องกับสญัญาบรกิารทีต้่องจ่ายช�าระในอนาคต จ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายภายใต้
สญัญาดังกล่าวมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 5 5

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 17 -

18.	 ส่วนงานด�าเนินงาน

 กองทนุฯด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกจิเดียวคอื การลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธจิากระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั และด�าเนนิธุรกิจในส่วนงานหลักทางภมูศิาสตร์เดยีวคอื กรงุเทพฯ ประเทศไทย ดังนัน้ 
รายได้ ก�าไร สนิทรพัย์ และหนีส้นิทัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงินน้ีจึงเก่ียวข้องกบัส่วนงานทางธรุกจิและส่วนงานทาง
ภมูศิาสตร์ดงักล่าว

 กองทุนฯมรีายได้จากลกูค้ารายหลกัหนึง่ราย ได้แก่ บรษัิท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
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19.	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 และ 2560 กองทุนฯมสิีนทรัพย์ท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล�าดบัช้ันของ
มลูค่ายตุธิรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

2561

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธิ - - 65,400 65,400

เงนิลงทนุในหลักทรพัย์ - 1,088 - 1,088

(หน่วย: ล้านบาท)

2560

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธิ - - 65,800 65,800

เงนิลงทนุในหลักทรพัย์ - 1,136 - 1,136

 ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมูลค่ายตุธิรรม

20.	 เครื่องมือทางการเงิน

20.1	นโยบายการบรหิารความเส่ียง

 เครือ่งมือทางการเงินทีส่�าคัญของกองทนุฯ ตามท่ีนยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ เงนิฝากธนาคาร ลกู
หนีแ้ละเจ้าหน้ีจากสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธ ิกองทุนฯมคีวามเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบรหิารความเส่ียงดงันี้

 ความเส่ียงด้านการให้สินเชือ่

 กองทนุฯมีความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิ บรษัิทจดั
การฯควบคุมความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มกีารน�าส่งเงนิสดรบัจากรายได้ค่าโดยสารสทุธใิห้แก่กองทุนฯ เป็น
รายวัน ดังน้ัน กองทุนฯจงึคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สินเชือ่ 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้

 กองทนุฯมีความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงินลงทนุในหลกัทรพัย์ และเงนิฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคยีงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั 
หรอืมอัีตราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอัตราตลาด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูใ่นระดบัต�า่

 สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ทีม่อัีตราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบก�าหนด หรือ วนัท่ีมกีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่ี
การก�าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่ถึงก่อน) ได้ดงัน้ี
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที	่31	มีนาคม	2561

อตัราดอกเบีย้
คงที่ 

ภายใน	1	ปี

อตัราดอกเบีย้
ปรบัข้ึนลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้

ทีแ่ท้จรงิ
(ร้อยละต่อปี)

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงนิลงทนุในหลักทรพัย์ 1,088 - - 1,088 1.0300 - 1.2500

เงนิฝากธนาคาร - 128 - 128 0.3750 - 0.5000

ลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และ                             
โอนสทิธิรายได้สทุธิ - - 60 60 -

หนีสิ้นทางการเงิน

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 7 7 -

ภาษธุีรกจิเฉพาะค้างจ่าย - - 4 4 -

เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุใน
หลกัทรพัย์ - - 80 80 -

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที	่31	มีนาคม	2560

อตัราดอกเบีย้
คงที่ 

ภายใน	1	ปี

อตัราดอกเบีย้
ปรบัข้ึนลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มอีตัรา
ดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้

ทีแ่ท้จรงิ
(ร้อยละต่อปี)

สนิทรพัย์ทางการเงิน

เงนิลงทนุในหลักทรพัย์ 1,136 - - 1,136 1.3825 - 1.5050

เงนิฝากธนาคาร - 56 - 56 0.3750 - 0.5000

ลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอน
สทิธริายได้สุทธิ - - 45 45 -

หนีสิ้นทางการเงิน

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 7 7 -

ภาษธุีรกจิเฉพาะค้างจ่าย - - 7 7 -

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียน

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 กองทนุฯพิจารณาว่าไม่มีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น เนือ่งจากกองทนุฯไม่มธีรุกรรมทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
และไม่มสีนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงินทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันท่ีในงบดลุ
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20.2	มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน

 เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของกองทุนฯจัดอยูใ่นประเภทระยะส้ัน หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบั
อตัราดอกเบีย้ในตลาด กองทนุฯจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชี
ทีแ่สดงในงบดุล

 มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ จ�านวนเงินทีผู้่ซือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัย์กันในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมคีวาม
รอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มคีวามเกีย่วข้อง
กนั วิธกีารก�าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลักษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายติุธรรมจะก�าหนดจากราคา
ตลาดล่าสดุ หรือก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

21.	 การบริหารจัดการทุน	

 วตัถปุระสงค์ของกองทุนฯในการบรหิารทางการเงนิคอืการด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 
และการด�ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสมเพือ่ให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขการจดั
ตัง้กองทนุฯ

22.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมัุติให้ออกโดยผูมี้อ�านาจของบรษิทัจัดการฯ เมือ่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561



รายงานประจำาปี 2560/61
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

127

เอกสารแนบ 2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2560	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2561

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท
ร้อยละของมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 53,597.00 0.08

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 14,293.00 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,350.00 0.01

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7,777.00 0.01

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 9,882.00 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 90,899.00 0.14

สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 66,782,170,165 บาท
หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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เอกสารแนบ 3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
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วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤษภาคม 2561






