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การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง  

บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
ประจ าปี 2561/62 



องค์ประชุม 
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1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ 
 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด 

 และ 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมต้องมีหน่วยลงทุนรวมกัน 
 ≥ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 



วาระการประชุม 
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วาระที่ 1 : รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 

วาระที่ 2 :  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 

วาระที่ 3 :  รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 

วาระที่ 4 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 

วาระที่ 5 : รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
 และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 

วาระที่ 6 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 



วาระที่ 1 
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 

4 



5 

วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : ข้อมูลทั่วไป 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 

 เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกในประเทศไทย 
 ลงทุนในรายได้สุทธิจากรถไฟฟ้า BTS เส้นทางสายหลัก ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร  
  ขณะนี้สัญญาสัมปทานมีอายุคงเหลือ 10.5 ปี 
 ได้ประโยชน์จากจ านวนผู้โดยสารเติบโต  ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น  
  และอัตราก าไรจากการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
 โอกาสใหม่ๆ จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 



ชื่อกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  (BTSGIF) 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
จ านวนหน่วยลงทุน 5,788 ล้านหน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 
„ วันจัดตั้งกองทุน : 10.80 บาท 
„ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 : 10.611 บาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งท่ี 3) 
„ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 : 10.442 บาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 4)   

เงินทุนจดทะเบียน 
„ วันจัดตั้งกองทุน : 62,510.40 ล้านบาท 
„ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 61,416.47 ล้านบาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 3) 
„ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 : 60,438.30 ล้านบาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 4) 

บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

ผู้สนับสนุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) และ  
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน  ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุนของ BTSG  33.3% เป็นเวลา 10 ปี 

วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : ข้อมูลทั่วไป 
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      33.3% 

ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนอื่น 

66.7% 

บริษัทจัดการกองทนุ 
• บริหารจัดการกองทุน 
• ตรวจทานการปฏิบัติงานของ BTSC 

• แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 
• กรรมการต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 ในธุรกิจรถไฟฟ้า 
• ให้ค าปรึกษาในการลงทุนแก่ 
 บริษัทจัดการ 

กรรมการบริษัท  
BTSC 

ควบคุม 

• ประกอบด้วย 1/3 จาก BTSG, 1/3 จาก บลจ.บัวหลวง  
     และ 1/3 เป็นกรรมการอิสระ  
• มีเสียงในเรื่องสงวนไว้อย่างน้อย 2 เสียงจาก บลจ.บัวหลวง 

เสนอชื่อกรรมการเป็นตัวแทนกองทนุที ่BTSC 
• ตจวจทานการปฏิบัติงานของ BTSC และ  
     การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้สัญญา NRTA 
• ใช้สิทธิในการยับยั้งในเรื่องที่สงวนไว้ 97.5% 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาการลงทนุ 

บริหารจัดการกองทุน 

NRTA* ระหว่าง BTSC และ BTSGIF 

สัญญาผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ควบคุมดูแลบริษัทจัดการ  
• จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทุน  
• จัดเก็บทรัพย์สินกองทุน  

* NRTA: สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : โครงสร้างกองทุน 

(ถืออย่างน้อย 10 ปี) 
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ประเภททรัพย์สิน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง 
รายละเอียดทรัพย์สิน • รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  

• ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร : สายสุขุมวิท 17 กิโลเมตร (สถานหีมอชิต - สถานอี่อนนุช)  
 และสายสีลม 6.5 กิโลเมตร (สถานสีนามกีฬาแห่งชาติ  - สถานสีะพานตากสิน)  

• สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 4 ธันวาคม 2572 
• รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสาร หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับ

การด าเนินงานและบ ารุงรักษา  

ผู้ด าเนินการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556 
อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2572 
ต้นทุนเงินลงทุน 61,432 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ านวน 33 ล้านบาท) 
ราคาประเมินล่าสุด 59,100 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ; ประเมินเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562) 

โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) 

วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน 
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วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : ข้อมูลทั่วไป 

คงเหลือประมาณ 
10.5 ปี 

62,500 
ล้านบาท 

เติบโตเฉลี่ย 
9.2% ต่อป ี

ระดมทุน IPO อายุสัญญาสัมปทาน 
สิ้นสุดปี 2572 

รายได้ค่าโดยสาร 
(18 ปี นับจากเปิดให้บริการ) 

66.1% อัตราก าไร 
จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ 
และโอนสิทธิรายได้สทุธ ิ

ประมาณ 241 ล้านเที่ยว 
(744,475 เที่ยวต่อวันท าการ) 

5.8% 
อัตราผลตอบแทน 

ผู้โดยสาร BTS เส้นทางสายหลัก 
(ปี 61/62 : เม.ย. 61 - ม.ีค. 62) 

BTS เส้นทางสายหลัก 
(ปี 61/62 : เม.ย. 61 - มี.ค. 62) 

การจ่ายเงินปันผล  
ปี 61/62 : เม.ย. 61 - มี.ค. 62 



วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก 

สายสีเขียวเข้ม 
หมอชิต - อ่อนนุช 17.0 กม. 

สายสีเขียวอ่อน 
สนามกีฬาแห่งชาติ - 
สะพานตากสิน 6.5 กม. 
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วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : รถไฟฟ้าสายสีเขยีวส่วนหลัก & ส่วนต่อขยาย 

สายสีเขียวเข้ม 
หมอชิต - อ่อนนุช 17.0 กม. สายสีเขียวอ่อน 

สนามกีฬาแห่งชาติ - 
สะพานตากสิน 6.5 กม. 

ส่วนต่อขยายส่วนเหนือ 
หมอชิต - คูคต 

17.8 กม. 

ส่วนต่อขยายส่วนใต้ 
อ่อนนุช - เคหะฯ 

17.9 กม. 

ส่วนต่อขยายส่วนตะวันตก 
สะพานตากสิน - บางหว้า 
7.5 กม. 
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วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : รถไฟฟ้าสายสีเขยีวส่วนหลัก & ส่วนต่อขยาย 

 BTSC รับรายได้ค่าโดยสาร  
 อายุสัมปทาน 30 ปี (หมดอายุ 4 ธันวาคม 2572)  
 23 สถานี 23.5 กม. อยู่ใจกลางเมือง  
 เงินลงทุนทั้งหมด ลงทุนโดย BTSC : งานโยธา (civil works)    

งานระบบ (E&M) และรถไฟฟ้า (ยกเว้นที่ดิน) 

BTSC รับค่าบริหารการเดินรถ (O&M fee) ส าหรับการบริหาร   
การเดินรถ และค่าบ ารุงรักษาระบบ 
  สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (สิ้นสุด 2 พฤษภาคม 2585) 
o ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช - เคหะฯ / หมอชิต - คูตต)  
o ส่วนต่อขยายสายสีลม (สะพานตากสิน  - บางหว้า) 

 สายสีเชียวส่วนหลัก หลังสิ้นสุดสัมปทาน (สิ้นสุด 2 พฤษภาคม 2585) 

รถไฟฟ้า BTS ส่วนหลัก  (เงินลงทุนในปัจจุบัน) รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย (Call Option) 

ส่วนต่อขยายส่วนเหนือ 
หมอชิต - คูคต 

17.8 กม. 

ส่วนต่อขยายส่วนใต้ 
อ่อนนุช - เคหะฯ 

17.9 กม. 
ส่วนต่อขยายส่วนตะวันตก 
สะพานตากสิน - บางหว้า 
7.5 กม. 
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ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก (24 มิถุนายน 2562) สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละประเภท 

วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : รายละเอียดผู้ถือหน่วยลงทุน 

ล าดับ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จ านวน 
หน่วยลงทุน 

สัดส่วน  
% 

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

2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   375,239,000  6.48 

3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED   360,044,370  6.22 

4 ส านักงานประกันสังคม    226,634,000  3.92 

5 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)    225,074,300  3.89 

6 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   165,460,800  2.86 

7 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด ( มหาชน)    153,561,200  2.65 

8 นาย คีรี กาญจนพาสน์      98,703,580  1.71 

9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)      74,075,000  1.28 

10 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)      61,582,200  1.06 

นิติบุคคล - 
ต่างประเทศ, 

8.59% 

บุคคลธรรมดา 
- ต่างประเทศ, 

0.37% 

บีทีเอส กรุ๊ป 
 โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
33.33% 

นิติบุคคล - 
 ในประเทศ, 
37.82% 

บุคคลธรรมดา 
- ในประเทศ, 
19.89% 
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วาระที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน : ความเห็นของบริษัทจัดการ 
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 เห็นสมควรน าเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

การลงมติ 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 



วาระที่ 2 
รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 
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 3,707   3,890   4,392   4,499   4,622   4,525  

4.9% 
12.9% 

2.4% 2.7% 
-2.1% 

ปี 56/57 ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 
จ านวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
การเติบโตของจ านวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (%YoY) 

 3,353   3,520   4,021   4,483   4,622   4,525  

5.0% 
14.2% 11.5% 

3.1% 
-2.1% 

ปี 56/57 ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 
รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ การเติบโตของรายได้จากเงินลงทุนสุทธิ (%YoY) 

 3,774   3,957   4,475   4,576   4,696   4,603  

4.9% 

13.1% 

2.2% 2.6% 
-2.0% 

ปี 56/57 ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 
รายได้จากเงินลงทุนใน NRTA (EBITDA) การเติบโตของรายได้จากเงินลงทุนใน NRTA (EBITDA) (%YoY) 

 5,470   5,874   6,397   6,636   6,821   6,963  

7.4% 8.9% 3.7% 2.8% 2.1% 

ปี 56/57 ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 
รายได้ค่าโดยสาร การเติบโตของรายได้ค่าโดยสาร (%YoY) 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62: ภาพรวมผลประกอบการ 
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ล้านบาท 

   **จ านวนเงินที่สามารถจ่ายให้แกผู่้ถอืหน่วยลงทุนทัง้หมดรวมเงินคืนทุน (จ่ายจากจ านวนเงินสดของกองทุน) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ*  จ านวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมด** 

    ปี 56/57 เร่ิมจาก  17 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 
   *รายได้จากเงินลงทุนใน NRTA หัก ค่าใช้จ่ายกองทุน 

รายได้ (รายได้ค่าโดยสาร) รายได้จากเงินลงทุนใน NRTA 

    ปี 56/57 เร่ิมจาก  17 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 

    ปี 56/57 เร่ิมจาก  17 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 

ล้านบาท 

ล้านบาท ล้านบาท 



วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 

17 

(ล้านบาท) ปี 2561/62 ปี 2560/61 เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง 

รายได้ค่าโดยสาร 6,962.5 6,821.3 141.2 2.1% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 2,359.5 2,125.0 234.5 11.0% 
      ค่าใช้จ่ายพนักงาน 785.5 759.2 26.3 3.5% 
      ค่าซ่อมบ ารุง 467.6 464.2 3.4 0.7% 
      ค่าสาธารณูปโภค 384.2 375.7 8.5 2.3% 
      ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 21.5 21.8 (0.3) (1.6)% 
      ค่าใช้จ่ายในการขาย    77.8 82.2 (4.4) (5.3)% 
      ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ  114.8 101.1 13.7 13.6% 
      รายจ่ายฝ่ายทุน  508.1 320.8 187.3 58.4% 
รายได้จากเงินลงทุน 
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธริายได้สุทธิ 4,603.0 4,696.3 (93.3) (2.0)% 

อัตราก าไรจากเงินลงทนุ 
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธริายได้สุทธิ (%) 66.1% 68.8%   



วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 
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218.7 

232.5 
238.0 241.2 241.0 

1.9% 6.3% 2.4% 1.3% -0.1% 

ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 

จ านวนเท่ียวการเดินทาง (ล้านเท่ียว) อัตราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY) 

 26.9  
 27.5  

 27.9  
 28.3  

 29.0  

1.6% 2.4% 
1.3% 1.4% 

2.4% 

ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 

ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เท่ียว)  อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%YoY ) 

จ านวนเที่ยวการเดินทางและอัตราการเติบโตรายปี ค่าโดยสารเฉลี่ยและอัตราการเติบโตรายปี 

ส าหรับปี 61/62 ไม่รวมผลกระทบค่าเผ่ือค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี

เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้อง 

  



20.1 

26.8 

33.5 

40.2 

46.9 

53.6 
60.3 

16.0 

23.0 26.0 
30.0 

33.0 
37.0 

40.0 
44.0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บ (เพิ่มขึ้น 1-3 บาท) 

จ านวนสถานี 0 – 1 2 3 4 5 6 7 ≥ 8 

ค่าโดยสารเดิม 15 22 25 28 31 34 37 42 
ค่าโดยสารปัจจุบัน 16 23 26 30 33 37 40 44 

 

ปรับเพิ่มขึ้น 1 บาท ต่อ เที่ยว เป็น 
• 50 เที่ยว  ราคา 1,300 บาท, 26 บาท / เที่ยว 
• 40 เที่ยว  ราคา 1,080 บาท,  27 บาท / เที่ยว 
• 25 เที่ยว  ราคา 725 บาท, 29 บาท / เที่ยว 
• 15 เที่ยว  ราคา 465 บาท, 31 บาท / เที่ยว 

 

ปรับเพิ่มขึ้น 1 บาท ต่อ เที่ยว เป็น 
• 50 เที่ยว  ราคา 950 บาท, 19 บาท / เที่ยว 
• 40 เที่ยว  ราคา 800 บาท, 20 บาท / เที่ยว 
• 25 เที่ยว  ราคา 550 บาท, 22 บาท / เที่ยว 
• 15 เที่ยว  ราคา 360 บาท, 24 บาท / เที่ยว 

บัตรผู้สูงอาย ุ (ส่วนลดสูงสุด 50% จากค่าโดยสารที่เรียกเก็บ) 

จ านวนสถานี 0 – 1 2 3 4 5 6 7 ≥ 8 

ค่าโดยสารเดิม 7 11 13 14 16 17 19 21 

ค่าโดยสารปัจจุบัน 8 12 13 15 17 19 20 22 

บัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส าหรับผู้ใหญ่   

ค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บปัจจุบัน (ต.ค.60) 
ส่วนเพิ่มท่ีสามารถเรียกเก็บได้ 

ค่าโดยสารสูงสุดท่ีอาจเรียกเก็บได ้(เม.ย.56) 

จ านวนสถานี 

บาท 

ค่าโดยสารตามระยะทางแต่ละสถานี 

บัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส าหรับเด็ก 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 
การปรับอัตราค่าโดยสาร 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 : ความเห็นของบริษัทจัดการ 
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 เห็นสมควรน าเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

การลงมติ 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 



วาระที่ 3 
รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 

21 



วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 : งบก าไรขาดทุน 
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(ล้านบาท) ปี 2561/62 ปี 2560/61 
% เปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสทิธิรายได้สุทธ ิ 4,603.0 4,696.3 (2.0)% 

ดอกเบี้ยรับ 17.7 16.1 9.4% 

รายได้รวม 4,620.7 4,712.4 (1.9)% 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 84.8 81.0 4.7% 
ค่าใช้จ่ายอื่น  10.5 9.9 5.8% 

ค่าใช้จ่ายรวม 95.3 90.9 4.8% 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 4,525.4 4,621.5 (2.1)% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (6,300.0) (399.9) (1,475.2)% 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (1,774.6) 4,221.6 (142.0)% 

อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทนุสุทธิ (%)  97.9% 98.1%   



วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 : งบดุล 
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(ล้านบาท) 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
% เปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสทิธิรายได้สุทธิ 59,100.0 65,400.0 (9.6)% 

     ราคาทุน 61,432.1 61,432.1 - 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,173.5 1,216.2 (3.5)% 

สินทรัพย์อื่น 4.9 64.8 (92.4)% 

รวมสินทรัพย์ 60,278.4 66,681.0 (9.6)% 

รวมหนี้สิน 159.1 93.0 71.1% 

สินทรัพย์สุทธิ 60,119.3 66,588.0 (9.7)% 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,416.5 61,416.5 - 

ก าไรสะสม  (1,297.2) 5,171.5 (125.1)% 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3868 11.5045 (9.7)% 



วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 : งบกระแสเงินสด 

24 

(ล้านบาท) 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
% เปลี่ยนแปลง 

(YoY) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 4,633.1 4,731.7 (2.1)% 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,694.0) (4,659.3) 0.7% 

เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (60.9) 72.4 (184.2)% 

เงินฝากธนาคารต้นปี 127.9 55.5 130.4% 

เงินฝากธนาคารปลายปี 67.0 127.9 (47.6)% 



ปัจจัยหลัก รายงานประเมินก่อนหนา้ 
(มีนาคม 2559) 

รายงานประเมินล่าสุด 
(มีนาคม 2562) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth)  
ที่ลดลง  

• 4.0% ปี 2565 - 2569 
• 4.0% ปี 2570 เป็นต้นไป 

• 3.5% ปี 2565 - 2569 
• 3.0% ปี 2570 เป็นต้นไป 

อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง 3% 2.5% 

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ 
(มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว) 

ทุกสายมีค่าแรกเข้าใหม่ทุกครั้งทีเ่ดินทาง สายสีน้ าเงิน-ม่วง-ส้ม มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว 

การเลื่อนการปรับปรุงรางคู่และการปิดปรับปรุง
สถานีสะพานตากสิน 

•  ปรับปรุงเป็นรางคู่ปี 2564  
•  ไม่มีการปิดสถานี 

• ปรับปรุงเป็นรางคู่ปี 2565  
• มีการปิดสถานี 2.5 ปี 

การย้ายจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ มีจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไม่มีจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ • สายสีเขียวส่วนต่อขยาย:  

        บางหว้า - ตลิ่งชัน ปี 2562 
• สายสีเขียวส่วนต่อขยาย:  
      ยศเส - สนามกีฬาฯ ปี 2564 

• สายสีเขียวส่วนต่อขยาย:  
      บางหว้า - ตลิ่งชัน ปี 2565 
• สายสีเขียวส่วนต่อขยาย:  
      ยศเส - สนามกีฬาฯ ไม่มีก าหนด 

25 

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 : การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 : ความเห็นของบริษัทจัดการ 
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 เห็นสมควรน าเสนอต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62  

 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของกองทุน แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

การลงมติ 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 



วาระที่ 4 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน  

ประจ าปี 2561/62 

27 



กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้ง กรณีมีก าไรสะสมเพียงพอ 
 

(1) การจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปีบัญชี จะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
 

(2) ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม อาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมได้ 
 

(3) ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล  
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุประจ าปี 2561/62 : นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

“ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึง ก าไรสุทธิที่หักด้วยรายการดังต่อไปนี ้
        (ก) ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินฯ  
  รวมถึงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ก าหนด 
        (ข) รายการเงินส ารองท่ีกันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน  
        (ค) รายการเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุน  



การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท าได้เฉพาะเม่ือเข้ากรณีดังต่อไปนี้ 
 

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก าหนด 

(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ (กองทุนไม่มีก าไรสะสมเหลืออยูแ่ล้ว) 

(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด  

(4) กรณอีื่นใดท่ีมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน 

 

 

29 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 : นโยบายการลดทุน 



วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุประจ าปี 2561/62 : ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

ปี 2561/62 ปี 2560/61 

เงินปันผลต่อหน่วย 0.611 0.798 

จากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.) 0.196 0.192 

จากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. ) 0.209 0.203 

 จากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.) 0.206 0.203 

 จากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.) - *  0.200 

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาพาร ์ (10.611 บาท ต่อหน่วย) 5.8% 7.5% 

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาเสนอขายครั้งแรก (10.8 บาท ต่อหน่วย) 5.7% 7.4% 

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิทีป่รับปรุงแล้ว 100.0%** 100.0% 
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* ในไตรมาสที่ 4 กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ท าให้กองทุนมียอดขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลในช่วงดังกล่าว   
 อย่างไรก็ตาม กองทุนมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส าหรับรอบวันที่ 1 ม.ค. -  31 ม.ีค 2562 กองทุนจึงจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินคืนทุน 

**  ส าหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.611 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงาน 
 ในงวดดังกล่าว (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในงวดดังกล่าว) และส่วนที่เหลือจ่ายจากก าไรสะสม 
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 วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 : ประวัติการจ่ายเงินผู้ถือหนว่ย 

ผลการด าเนินงาน เงินปันผล 
(บาท/หน่วย) 

เงินคืนทุน 
(บาท/หน่วย) 

รวมเงินจ่ายสะสมส าหรับปี  
(บาท/หน่วย) 

17 เม.ย. 2556 - 31 ม.ีค. 2557 0.579 - 0.579 
1 เม.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2558 0.606  0.125* 0.731 

1 เม.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559 0.692 0.064 0.756 

1 เม.ย. 2559 - 31 ม.ีค. 2560 0.772 - 0.772 
1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.192 - 

0.798 
1 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.203 - 
1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.203 - 
1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ีค. 2561 0.200 - 

1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.196 - 

0.780 
1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.209 - 
1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.206 - 
1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ีค. 2562 - 0.169 

รวม 4.058 0.358 4.416 

* จ่ายจากผลการด าเนินงานวันที่ 17 เม.ย. 2556 ‟ 31 ม.ีค. 2558  



32 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 : ประวัติการจ่ายเงินผู้ถือหนว่ย 

* จ่ายจากผลการด าเนินงานวันที่ 17 เม.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2558  

0.000 0.125* 0.064 0.000 0.000 0.169 

0.579 

0.606 0.692 0.772 0.798 0.611 0.579 

0.731 0.756 0.772 0.798 0.780 

ปี 56/57 ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 

เงินคืนทุน เงินปันผล 

รวมจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุทัง้ส้ิน 4.416 บาทต่อหนว่ย (ประมาณ 25,600 ล้านบาท) 

บาทต่อหน่วย 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าป ี2561/62 : 

          งวด 
 

9 เดือน  
ปี 61/62 

ไตรมาส 4 
ปี 61/62 

ประมาณการ
ไตรมาส 1 
ปี 62/63 

ประมาณการ
ไตรมาส 2 
ปี 62/63 

ประมาณการ
ไตรมาส 3 
ปี 62/63 

ประมาณการ
ไตรมาส 4 
ปี 62/63 

(เม.ย. 61 ‟  
ธ.ค. 61) 

(ม.ค.62 ‟  
มี.ค. 62) 

(เม.ย. 62 ‟  
มิ.ย. 62) 

(ก.ค. 62 ‟  
ก.ย. 62) 

(ต.ค. 62 ‟  
ธ.ค. 62) 

(ต.ค. 62 ‟  
ธ.ค. 62) 

เงินปันผล  
0.611 

- -    

เงินคืนทุน 
- 
 

 
0.169 

 
 

 
 

  

รวมจ่ายเงิน   
0.611 

 
0.169 

    

บาทต่อหน่วย 

33 

คาดการณ์การจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 : ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 เห็นสมควรน าเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

การลงมติ 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 



วาระที่ 5 
รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   

และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 
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วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 

 ผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 
ประจ าปี 

2562/63 2561/62 

1 นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์ 5767 ✔ ✔ 

2 นางสาววราพร ประภาศิริกุล  4579 - - 

3 นางชลรส สันติอัศวราภรณ์  4523 - - 

ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2562/63 ปี 2561/62 การเปลี่ยนแปลง (%)  
ค่าสอบบัญช ี 1,800,000 1,800,000 - 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ยังไม่มีการเบิก) 2,190 n/a 

ผู้สอบบัญชี  บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง และอื่นๆ 



วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 : ความเห็นของบริษัทจัดการ 

37 

การลงมติ 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

 เห็นสมควรน าเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญช ี

ส าหรับปี 2562/63 

 เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์

หรือส่วนได้เสียกับกองทุน จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 



วาระที่ 6 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ที่มาร่วมประชุมในวันนี้  
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เอกสารแนบ 
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การขาดทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (NRTA) 

 

กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ เดือน มี.ค. 2562 อย่างไรก็ตาม กองทุนมีเงินสดจากการด าเนินงาน 

กองทุนยังคงจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในรูปของเงินคืนทุน แทน การจ่ายเงินปันผล 

 

• ไตรมาส 4 ปี 2561/62 (ม.ค. - มี.ค. 2562) กองทุนรับรู้การขาดทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 5,300 ล้านบาท  
 (ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด)  
• มีการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน NRTA เป็นไปตามการประเมินมูลค่าใหม่ที่กองทุนต้องด าเนินการทุก 3 ปี  
• การประเมินมูลค่าลดลงจากรายงานครั้งก่อน เนื่องจากการปรับลดประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการเดนิรถ 

ผลกระทบ 

ไตรมาส 1 – 3  
(เม.ย. – ธ.ค. 2561)  
เงินปันผล  
0.611 บาทต่อหน่วย 

ไตรมาส 4  
(ม.ค. – มี.ค. 2562)  
เงินคืนทุน  
0.169 บาทต่อหน่วย 

   

ไตรมาส 1 – 3  
(เม.ย. – ธ.ค. 2561)  
เงินปันผล  
0.611 บาทต่อหน่วย 

การจ่ายเงินรวม 
0.78 บาท 
ต่อหน่วย    

ขาดทุนทางบัญชีจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน NRTA  
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การขาดทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน กระทบการจ่ายเงินปันผลอย่างไร 

(ล้านบาท) ปี 2561/62 ปี 2560/61 % เปล่ียนแปลง (YoY) 

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 4,603.0 4,696.3 (2.0)% 
ดอกเบี้ยรับ 17.7 16.1 9.4% 

รายได้รวม 4,620.7 4,712.4 (1.9)% 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 84.8 81.0 4.7% 
ค่าใช้จ่ายอื่น  10.5 9.9 5.8% 

ค่าใช้จ่ายรวม 95.3 90.9 4.8% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,525.4 4,621.5 (2.1)% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (6,300.0) (399.9) (1,475.2)% 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (1,774.6) 4,221.6 (142.0)% 

      รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,000 >>  เงินที่ทางกองทุนได้รับจากการด าเนินงาน 
      ขาดทุนจากเงินลงทุน  (200) >>  จ่ายเงินในรูปเงินคืนทุน 200 
      การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธจิากการด าเนินงาน     800 >>  จ่ายเงินในรูปเงินปันผล         800 
  รวมจ่ายเงินทั้งสิ้น              1,000 
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ประมาณการจ านวนผู้โดยสารและรายจ่ายฝ่ายทุน ประจ าปี 2562/63 

การเติบโตของ 

จ านวนผู้โดยสาร 

4 - 5% 

 

 

       

รายจ่ายฝ่ายทุน ประจ าปี 2562/63 ประมาณการการเติบโตของจ านวนผู้โดยสาร ปี 2562/63 

รายจ่ายฝ่ายทุน จ านวน 429 ล้านบาท แบ่งเป็น 

1. ค่ารถไฟใหม่ จ านวน 167 ล้านบาท  

2. ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติ  

 (AFC upgrade) จ านวน 64 ล้านบาท  

3. ค่าปรับปรุงสถานี จ านวน 50 ล้านบาท 

4. ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุ จ านวน 43 ล้านบาท  

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน 105 ล้านบาท  

รายจ่ายฝ่ายทนุนีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งสถานี
ศึกษาวิทยา (S4) และค่าปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน (S6) 
ซึ่งบันทึกเป็นเงินลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้
สุทธิ (NRTA) 
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• ระยะทาง 570 ม. จากสถานีสุรศักดิ์ (S5) และ 610 ม. จากสถานี
ช่องนนทรี  (S3)  

 

• ลักษณะสถานีจะคล้ายกับสถานี S3 และ S5 มีบันได และบันไดเลื่อน 
 

• เงินลงทุนรวม 650 ล้านบาท 

• กองทุนลงทุน 50% ของเงินลงทุนรวม โดยใช้เงินสดที่มีอยู่ 

รายละเอียดโครงการ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ก.ค. 2558 ย่ืนขออนุญาตก่อสร้างกับ กทม.  

สจส. ให้ BTSC จัดท ารายงาน EIA เพิ่มเติม ม.ค. 2560 

ก่อสร้างเสร็จ 
เร่ิมให้บริการ S4  

   18 เดือน 

ส่วนเพิ่ม ประมาณการปี 63/64 
(ปีแรกที่ให้บริการ) 

ผู้โดยสาร ~10,000 เท่ียว / วันท าการ 

รายได้ค่าโดยสาร ~ 112 ล้านบาทต่อปี 

รายได้ค่าโดยสารสุทธิ ~ 85 ล้านบาทต่อปี 

คาดว่า กทม. อนุมัติ และเริ่มก่อสร้าง  ก.ค. 2562 
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สถานีศึกษาวิทยา (S4) 

ไตรมาส 4 ปี 2563 
ไตรมาส 1 ปี 2564 

จัดท ารายงาน EIA และจัดประชุม 
รับฟังความคิดเหน็ของประชาชน  

ก.ค. 2560 

ม.ค. 2562 EIA ได้รับการอนุมัตจิาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  18 เดือน 

 5 เดือน 

 18 เดือน 

6 เดือน      

ม.ิย. 2562 ผู้รับเหมาเข้าเร่ิมงาน ติดตั้งร้ัว สะพานเดิน 
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