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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

กองทนุจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพือ่ลงทุนในกจิการโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทระบบขนส่งมวลชน
ทางราง ซึง่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพือ่เป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้กองทนุ
สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนและสามารถสร้างการเจริญเติบโตของ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในอัตราที่น่าพอใจ

ทรพัย์สนิท่ีกองทนุลงทุนครัง้แรกคอืรายได้สุทธท่ีิจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรงุเทพสายหลกั (อันได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายแรกเริม่ ซึง่ครอบคลมุระยะทาง 23.5 
กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม 
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทาน 
นับจากวันที่ท�าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 
ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 30 ปี

·	 กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

ทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทนุครัง้แรกมโีอกาสเตบิโตจากจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พ่ิมขึน้ และจากการปรับเพิม่
ของราคาค่าโดยสาร 

ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท�าให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการใช้บริการเพื่อเดินทางสู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีระบบขนส่ง
มวลชนระบบรางให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก  
ดังนั้น กองทุนจึงจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว

นอกจากการเติบโตตามการขยายตัวของกรุงเทพมหานครดังท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนยังมี 
นโยบายที่จะสร้างการเติบโตของเงินท่ีจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มรายได้สุทธิท่ี
กองทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะสร้าง
ความเติบโตดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์ดังนี้

(1) การปรับราคาค่าโดยสาร
ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับอัตราค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ (Effective Rate)  
แต่ต้องไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ทั้งน้ี  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 ได้มีการปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดท่ีอาจเรียกเก็บได้ 
(Authorised Fare) เป็นอตัราเท่ากบั 20.1-60.3 บาท และปรบัค่าโดยสารท่ีเรยีกเกบ็ได้ (Effective 
Rate) เป็นอัตราเท่ากับ 15-42 บาท เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน 2556  

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์

2
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บทีเีอสซสีามารถปรบัค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได้ไม่เกนิหนึง่ครัง้ในรอบระยะเวลา 18 เดอืน ทัง้นี้ 
บีทีเอสซีได้ปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งสุดท้ายในปี 2556 อนึ่ง ทางบีทีเอสซีได้มีการปรับราคาค่า
โดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 
30 วัน ส�าหรับนักเรียน - นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว และประเภท 1 วันเป็นราคา 140 
บาท เมือ่วันที ่1 กรกฎาคม 2558 นอกจากนียั้งได้ประกาศสิน้สดุโปรโมชัน่ค่าโดยสารของบตัร
โดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บในราคาปกติ 15-42 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 2559

นอกจากนี้ เพดานค่าโดยสารสูงสุดท่ีเรียกเก็บได้นั้น จะสามารถปรับขึ้นได้ตามปัจจัยและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคชุด
ประจ�าเดือนทั่วไปส�าหรับเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ดัชนีของเดือนใดๆ ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะสามารถปรับได้ร้อยละ 7 
นอกจากนี ้ยงัสามารถปรบัได้ในกรณพีเิศษอืน่ๆ เช่น ค่าไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญั 
ฯลฯ โดยการปรับขึ้นในแต่ละกรณีดังกล่าวจะต้องด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ในสัญญา
สัมปทาน ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจาก กทม. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ
ขึน้อยูก่บันโยบายรฐับาลในเวลานัน้ๆ ทัง้น้ี ในอดตีการปรบัเพิม่ค่าโดยสารเพิม่ขึน้ท�าให้มรีาย
ได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ�านวนผู้โดยสารจะลดลงในปีนั้น

(2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เพือ่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ กองทนุและบทีเีอสซมีีแผนทีจ่ะให้มีการลงทนุ
จดัหาขบวนรถไฟฟ้าในทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรกเพิม่เติม ทัง้นี ้เงนิลงทนุทีใ่ช้เพือ่จดัให้
มีการซ้ือรถไฟฟ้าเพ่ิมเติมส�าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในแต่ละปีถือ
เป็นส่วนหนึง่ของค่าใช้จ่าย O&M ซึง่จะถกูหักจากรายได้สทุธิทีบ่ทีเีอสซต้ีองน�าส่งให้แก่กองทนุ

ทัง้นี ้กองทุนและบทีเีอสซมีแีผนทีจ่ะลงทนุในรถไฟฟ้าเพิม่เตมิเป็นจ�านวน 12 ตู ้(ตามท่ีจดัสรร
ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน) และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 800 ล้านบาท โดย
อาจแบ่งช�าระในช่วงรอบปีบัญชี 2559-2563 ในอัตราร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 และ 
ร้อยละ 5 ตามล�าดับ 

(3) การติดตามตรวจสอบธุรกิจและการด�าเนินงานทรัพย์สินโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างใกล้ชิดและ
ด้วยความระมัดระวัง

กองทนุมีสทิธิในการตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิงานของบทีเีอสซหีรอืบคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง
ซึง่ด�าเนนิงานหรอืบรหิารจัดการกจิการโครงสร้างพ้ืนฐานโดยผ่านวิธกีารหลายวธีิการ โดยระบบ
การติดตามตรวจสอบส�าหรบัทรพัย์สินท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรก เช่น สิทธใินการเสนอชือ่ตวัแทน
ของกองทนุเข้าไปเป็นกรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการของบทีเีอสซ ีสทิธใินการ
ควบคุมการด�าเนินงานบริษัทที่ส�าคัญของบีทีเอสซี (อันได้แก่ เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) 
และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings)) สิทธิในการตรวจสอบ
เอกสารและบันทึกเกี่ยวกับการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหน้าที่ 
ของบีทีเอสซีในการรายงานการด�าเนินงานและผลการปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตาม
ที่ก�าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของ 
ผู้สนับสนุน การด�าเนินการใน “เรื่องสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทิเช่น การก่อให้เกิด
รายจ่ายฝ่ายทุน หรือหนี้สินใหม่เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ การประกอบธุรกิจประเภทอื่น 



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

5

เป็นต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อย
สองเสียงจากกรรมการซ่ึงกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ นอกจากนี้ ตราบเท่าท่ีกฎหมายอนุญาตให้
ก�าหนดได้ ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้องก�าหนดให้การเข้าท�าเรื่องสงวนไว้จะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบีทีเอสซีในลักษณะท่ีต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของ 
บีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด�าเนินการ 
จดทะเบยีนข้อบงัคับในลักษณะดงักล่าวได้ บทีีเอสซแีละบทีีเอสจีตกลงท่ีจะผกูพันให้การด�าเนนิ
การในเรื่องสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่ง
กองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญา
สนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซี 
กระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สทุธ ิบทีเีอสซจีะต้องได้รบัความยนิยอมจากกองทนุตามความของสญัญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณี
ที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้ 
บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีห้ามบีทีเอสซี 
กระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบ
ของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต ้
ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น 

ทั้งนี้ กองทุนได้เสนอชื่อบุคคลที่กองทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการของ 
บทีเีอสซ ีซึง่บรษิทัจดัการคาดว่าจะท�าให้กองทนุสามารถตดิตามและตรวจสอบการด�าเนนิงาน 
และการปฏิบัตติามสญัญาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณทีก่องทุน
อนมัุตใินแต่ละปีได้ รวมทัง้สามารถระบุประเดน็ หรอืหาทางแก้ไขได้ทนัท่วงท ีหากมเีหตกุารณ์
ที่อาจกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ เช่น การด�าเนินการ
ตามงบประมาณที่วางไว้ของบีทีเอสซี และการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ส�าคัญของบีทีเอสซี 
เป็นต้น

2. กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 

1แผนการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ก�าหนดให้มกีาร
ลงทุนขยายการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง 12 สาย เป็นระยะทางรวมประมาณ 508.4 
กิโลเมตรภายในปี 2572 

ดังนั้น จึงมีโครงการเป็นจ�านวนมากท่ีต้องการเงินทุนในการลงทุนพัฒนาระบบและจัดหารถไฟใน
การให้บริการ จึงเป็นโอกาสท่ีดีของกองทุนท่ีจะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ เพ่ือสร้างความ
เติบโตให้กับกองทุน และเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนท่ีสร้างมูลค่า ซ่ึงสร้างผล
ตอบแทนที่น่าสนใจและมีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว บริษัทจัดการจะเลือกการ
ลงทนุเฉพาะทีบ่รษิทัจัดการเช่ือมัน่ว่าจะสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่กองทรพัย์สนิของกองทนุเท่านัน้ โดย
ในการเลือกการลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงแล้ว ในอัตราที่
เหมาะสม (risk-adjusted return)

1แหล่งที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอื่นๆ นี้ บริษัทจัดการได้ใช้กลยุทธ์ใน
การร่วมมือกับบีทีเอสจี และบีทีเอสซีซึ่งตกลงจะให้การสนับสนุนแก่กองทุน โดยมีปัจจัยที่จะ
สนับสนุนกองทุนดังนี้

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

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี และ/
หรือบีทีเอสจี ซึ่งบริษัทมีแผนท่ีจะยังคงด�าเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทาง
รางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมต่อไป และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนใน
การซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ
การลงทนุของบทีเีอสซทีีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด และในกรณีทีบ่ทีเีอสซหีรอืบรษัิท
ย่อยของบทีเีอสซ ี(แล้วแต่กรณ)ี ได้รบัข้อเสนอจากบคุคลภายนอก ให้สิทธกิองทุนในการปฏเิสธ
เป็นรายแรกทีจ่ะซือ้ (Right of First Refusal) รายได้ สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธ์ิ 
และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปรมิณฑลทีแ่ล้วเสรจ็อ่ืนใดของบีทีเอสซีหรอืบรษิทัย่อยของบทีีเอสซ ี(แล้วแต่กรณ)ี ตามเงือ่นไข
ทีก่�าหนดภายใต้สญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธ ินอกจากน้ี บทีีเอสจียงัตกลงให้สิทธกิองทนุ
ในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ
การลงทนุทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด และในกรณทีีบ่ทีเีอสจ ีหรอืบรษิทัในเครอืของ 
บีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็น
รายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ 
และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ 
สิทธิของกองทุนในการซ้ือ และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นก�าหนด
ระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้า 
ประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

ดังนั้น หากกองทุนเห็นว่าโครงการใดๆ ท่ีบีทีเอสซี บีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของ 
บีทีเอสจีเป็นผู้พัฒนาเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ กองทุนสามารถเลือกท่ีจะลงทุนใน
โครงการเหล่านั้นได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กองทุนสามารถขยายธุรกิจ รวมไปถึงเงินที่จะจ่ายให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในอนาคตด้วย

(2) ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง 
 
บทีเีอสซ ีและ/หรอืบทีเีอสจ ีเป็นผูมี้ประสบการณ์ยาวนานในธรุกจิระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้
สัมปทานที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ท�าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบใน
การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ 
ระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ส่วนต่อขยาย 
แบริ่ง-สมุทรปราการ เนื่องจากจะท�าให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดย
ผู้บริหารรายอ่ืนๆ ซึ่งอาจท�าให้ผู้โดยสารจ�าเป็นต้องเปล่ียนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
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บริษัทจัดการคาดว ่าความเชี่ยวชาญของผู ้สนับสนุนและบีที เอสซีในอุตสาหกรรม
การขนส่งมวลชนจะท�าให้ผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีมีความได้เปรียบในการยื่นประมูลงาน
โครงการพฒันาส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัในอนาคต และ
หากบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีได้รับเลือกให้เป็น 
ผู้บริหารจัดการ หรือลงทุนโครงการในอนาคต ไม่ว่าในรูปแบบสัมปทาน PPP Gross Cost 
หรอืการจ้างบรหิาร กองทนุกจ็ะมสีทิธใินการลงทนุในโครงการต่างๆ เหล่านัน้ เมือ่กองทนุเหน็
ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน เนื่องจากกองทุนมีสิทธิในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นราย
แรกตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิและสญัญาสนบัสนนุและค�า้ประกันของผูส้นบัสนนุ 
(แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะพิจารณาการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับ
โครงการใดๆ ในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงทางเลือกการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
รวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้  เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ หรือโครงการใหม่ เพื่อ
เพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

2.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ	

วันที่ รายละเอียด

28 มีนาคม 2559 กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรงุเทพมหานคร 
ได ้ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ (MOU) เร่ือง การมอบหมายให้
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 
ถึง 31 มีนาคม 2559

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 4 ครั้ง และจ่ายเงินคืนทุน จ�านวน 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน 

2.3	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือของผู้ถือหน่วยลงทุน 
รายใหญ่

 

33.3% 

23.3%

97.5%

35.6% 100%

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

บมจ. ว�จ�ไอ โกลบอล
มีเดีย2

บร�หารและดำเนินงานระบบ
รถไฟฟ�าขนส�งมวลชนกรุงเทพ

รายได�สุทธิ

ค�าตอบแทนพ�เศษ

บมจ.
ระบบขนส�งมวลชน

กรุงเทพ1

กองทุน

บจ. ยูนิคอร�น
เอ็นเตอร�ไพรส�3

บมจ. ยู ซิตี้ ธุรกิจบร�การ4
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1 บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือหุ้นใน บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม (90%) และบมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (51%) 

2  บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ถือหุ้นใน บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย (100%), บจ. 888 มีเดีย (100%), บจ. พอยท์ ออฟ วิว  
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป (100%), บมจ. มาสเตอร์ แอด (24.96%) และ บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป (20%)  

3 บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ ถือหุ้นใน บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ (100%), บจ. สยาม เพจจ้ิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น (100%),  
บจ. ดีแนล (100%), บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ (100%), บจ. บีทีเอส แลนด์ (100%), บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ (100%),  
บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ (100%), บจ. ยงสุ (100%), บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ (100%), บจ. มรรค๘ 
(100%), บจ. คีย์สโตน เอสเตท (100%), บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ (100%), บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์ (100%), บจ. เดอะ 
คอมมูนิตี้ วัน (100%), บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู (100%), บจ.ไนท์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ (100%), บจ. เบย์วอเตอร์ (50%), บจ. บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง 
โฟร์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ (50%),  บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น 
(50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น 
(50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน (50%), บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่ (50%), บจ. 
เอชเอชที คอนสตรัคชั่น (51%) และบจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส (50%)

4 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน ธนายง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (100%), ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด (100%), บจ. แรบบิท 
รีวอร์ดส (100%), บจ.ไพรมารี่ คิทเช่น (100%), บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ (100%), บจ. แมน คิทเช่น (70%)

 บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม (80%),  บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ (60%), บจ.เอทีเอส แรบบิท 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ (51%), บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป (51%), บจ. เอเอสเค โบรคเกอร์ แอสโซซิเอชั่น (51%) และบจ. แรบบิท 
อินเตอร์เน็ต (25%) บจ. แมน คิทเช่น ถือหุ้นใน บจ. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ (69%) ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด และ บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล 
เซอร์วิส ถือหุ้นใน บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด (12.26% และ 75.47% ตามล�าดับ)

กองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ได้แก่ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 
33.3 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559) โดย บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 97.5  
ในบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ยังลงทุนในธุรกิจโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

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

บรษิทัจัดการไม่ได้บรหิารจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานทีล่งทนุในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอืน่ซ่ึง
อาจแข่งขันกับกองทุน
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2.4	 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน

	 2.4.1	 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2558

รายการทรัพย์สิน

2559 2558
มูลค่าตามบัญชี	
/	มูลค่าตาม
ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
ทรัพย์สิน
สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี	
/	มูลค่าตาม
ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละ
ของมลูคา่
ทรัพย์สิน
สุทธิ

1.	 เงินฝากธนาคาร 794,065,560 1.19 438,077,447 0.67

2.	 เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและ 
ตราสารหนี้
ตั๋วเงินสัญญาใช้เงิน 129,814,556 0.20 528,340,331 0.81
พันธบัตร 489,026,384 0.73 368,829,447 0.56

รวม 1,412,906,500 2.12 1,335,247,225 2.04

3.	 เงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ

65,400,000,000 97.93 64,010,000,000 97.74

รวม 65,400,000,000 97.93 64,010,000,000 97.74

4.	สินทรัพย์อื่น

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 1,528,587 0.00 838,740 0.00
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุน

16,220,358 0.02 387,261,042 0.59

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

รวม 23,003,565 0.03 393,852,220 0.60

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 66,835,910,065 100.08 65,739,099,445 100.38

5.	หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ

24,430,149 0.04 146,706,137 0.22

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,769,411 0.03 98,256,386 0.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 5,588,618 0.01 5,349,083 0.01
หนี้สินอื่น 526,637 0.00 419,024 0.00

รวมมูลค่าหนี้สิน 52,314,815 0.08 250,730,630 0.38

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 66,783,595,250 100.00 65,488,368,815 100.00

มูลค่าหน่วยลงทุน 11.5382 11.3145

จ�านวนหน่วยลงทุน 5,788,000,000.0000 หน่วย
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 2.4.2	 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน

 ณ วันที่ 31 มีนาคม  2559

รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สทุธทิีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก ซึ่ง
ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขมุวทิ ระยะทาง 17 กโิลเมตร 
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานี
สนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานสีะพานตากสิน ตามสัญญาสมัปทาน (สญัญาสิน้สดุวนัที ่ 4 
ธนัวาคม 2572)
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์
ทนุทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิงานและบ�ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน
ธันวาคม 2542 (อายุประมาณ 16 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารใน
กรุงเทพมหานคร

ประเภททรัพย์สิน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
ทางราง

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

วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อายุการจัดหาผล
ประโยชน์

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

ต้นทุนเงินลงทุน 61,399,000,000 บาท

ราคาประเมินล่าสุด 65,400,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ; ประเมินเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2559)
โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วย
วิธีรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางชมพูนุช ฉัตรมหากุลชัย และ 
นางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา

รายได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 
4,475.342 ล้านบาท  

ภาระผูกพัน ไม่มี

 2.4.3	 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
  ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
  - ไม่มี –

	 2.4.4	 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
  ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
  - ไม่มี –

	 2.5	 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักท่ี 
บทีเีอสซีมีสทิธิได้รบั รายได้ของกองทนุจึงเป็นรายได้ค่าโดยสารท่ีจะได้รบัจากผู้โดยสารหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง (กองทุนไม่ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง และไม่มีการกระจุกตัวของผู้เช่า) ทั้งนี ้ 
บีทีเอสซียังคงเป็นผู้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป 
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ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาย
หลัก ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้

(ก) ในกรณีทีร่ายได้ค่าโดยสารสทุธิส�าหรบัปีใดสงูกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิร้อยละ 125 ของเป้าหมายราย
ได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�าปีส�าหรับปีนั้น บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 10 ของ
จ�านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 

(ข) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 125 ขึ้นไปของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสาร
สทุธิประจ�าปีส�าหรบัปีนัน้ บทีีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 15 ของจ�านวนรายได้ค่า
โดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125

ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	

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

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

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

ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	

บีทีเอสซีก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และในปีเดียวกันบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่
เพียงผู้เดียวในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรก
ทีร่ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเริม่ประกอบธรุกจิ บทีเีอสซไีด้ด�าเนนิการก่อสร้างงานโครงสร้าง 
(Civil Works) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�าการโอนกรรมสิทธิ์ใน
งานโครงสร้างระบบให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามที่ก�าหนดไว้ในสัมปทาน บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 และในเดือนพฤษภาคม 
2552 กรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเริ่มให้บริการ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กรุงเทพธนาคมว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบ
การส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2555 บีทีเอสซียังได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงส่วนต่อขยายของเส้นทางเดินรถสาย
สเีขียวท่ีอยูภ่ายใต้การดูแลของ กทม. เป็นเวลา 30 ปี ตัง้แต่ปี 2555 ถงึ 2585 และภายใต้สัญญานี ้ยงัครอบคลมุ
ถึงเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ภายหลังครบก�าหนดอายุสัมปทาน (ในวันที่ 4 ธันวาคม 
2572)  ไปจนถึง 2 พฤษภาคม 2585

ความเชีย่วชาญของบทีเีอสซ ีและ/หรอืบทีเีอสจ ีในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสซ ีและ/หรือ
บีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหาร
จัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัมปทานท่ีได้รับจากกรุงเทพมหานคร ท�าให้บีที
เอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงการต่างๆ ท่ีต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ ระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ 
ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ เนื่องจากจะท�าให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้
บรหิารรายอ่ืนๆ ซึง่อาจท�าให้ผูโ้ดยสารจ�าเป็นต้องเปลีย่นขบวนรถเมือ่เข้าสูร่ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลัก 

	 2.6	 การกู้ยืมเงิน

 -ไม่มี- 
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พัฒนาการส�าคัญในปี	2558/59

·	 จ�านวนผู้โดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก เพิ่มขึ้น 6.3% จากปีก่อน เป็น 232.5 ล้านเที่ยวคน (นับเป็น
สถิติรายปีสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการ)

·	 อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน เป็น 27.5 บาทต่อเที่ยว

·	 รฟม. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการโอนส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือและสีเขียวใต้ให้
กับกทม. ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง
อย่างต่อเนื่อง

·	 บีทีเอสซีได้ลงนามจัดซื้อรถไฟฟ้าจ�านวนทั้งสิ้น 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จากผู้จ�าหน่าย 2 ราย ได้แก่ กลุ่ม
บริษัท ซีเมนส์  และซีอาร์อาร์ซี ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริการเดินรถเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่ม
ขึ้นทั้งในส่วนรถไฟฟ้าสายหลักและส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือและสีเขียวใต้

ปี 2558/59 เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
จ�านวนผู้โดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสายหลักเพิ่มขึ้น 6.3% จากปีก่อน เป็น 232.5 ล้านเที่ยวคน ท�าสถิติรายปีสูง
ที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการ เติบโตมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4-6% จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันจันทร์
ถึงศุกร์อยู่ที่ 720,155 เที่ยวในปี 2558/59 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 7.0% จากปีก่อน การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้ สาเหตุหลัก
มาจากการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าที่เป็นสิ่งสะท้อนการเติบโต
ตามธรรมชาติของประชากร นอกจากนี้ ยังมีผลจากฐานจ�านวนผู้โดยสารท่ีต�่าในปีก่อนจากความไม่สงบทางการ
เมือง

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก ปี 2558/59 เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน เป็น 27.5 บาทต่อเที่ยว 
มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 2% อันเนื่องมาจากการปรับโปรโมชั่นของบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทางรายเดือน
บนรถไฟฟ้าบีทีเอสตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2558 และการยกเลกิส่วนลดในบตัรโดยสารประเภทเตมิเงนิ rabbit ตัง้แต่
วันที่ 2 มกราคม 2559 

ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสซีขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถไฟฟ้า
สายหลักในช่วงระยะเวลาที่เหลือให้แก่กองทุน  ระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร อายุสัปทานหมดอายุในวันที่ 
4 ธันวาคม 2572 ทั้งนี้ การระดมทุนดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมของบีทีเอสซีส�าหรับการเข้าประมูล
โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ จากเครอืข่ายรถไฟฟ้าในปัจจบุนั 84.8 กโิลเมตร คาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 508.4 กโิลเมตร
ในปี 25721  บีทีเอสซีคาดหวังท่ีจะได้เป็นผู้น�าในการมีส่วนร่วมในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ เนื่องจากมีความ
พร้อมทัง้ในด้านประสบการณ์ในการบรหิารงานเดนิรถไฟฟ้าและในแง่ของการเงนิ ท้ังนี ้หลงัจากการขายรายได้จาก
รถไฟฟ้าสายหลักให้แก่กองทุน บีทีเอสซียังคงเป็นผู้บริหารและเดินรถในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก และกลุ่มบีทีเอสยัง
ลงทุนเป็นสัดส่วน 33.3% ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน

1 แหล่งที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม : ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
3
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ประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	2558/59

บีทีเอสซียังคงรักษาความน่าเชื่อถือของความปลอดภัยและการให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยตัวชี้วัด
หลักในการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของ
รถไฟฟ้า และความน่าเชือ่ถอืของตัว๋โดยสาร ซึง่ความน่าเชือ่ถอืของการให้บรกิารวดัจากเปอร์เซน็ต์ค่าความตรงต่อ
เวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey On Time: PJOT) โดยมีเป้าหมายในการวัด คือผู้โดยสาร
จะต้องเดินทางได้ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นที่กินเวลาตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป 
ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการในปี 2558/59 เฉลี่ยอยู่ที่ 99.84 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวชี้
วัดต่อมาคอื ความน่าเช่ือถอืของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนทีจ่ะเกดิการขดัข้อง โดยเป้าหมายทีต้ั่งไว้ คอืไม่น้อย
กว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง โดยในปี 2558/59 อยู่ที่ 71,949 ตู้กิโลเมตรต่อการผิดพลาด 1 ครั้ง 
ถือว่าลดลงจากปีที่แล้ว แต่ยังท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร วัดได้
จากจ�านวนเที่ยวการเดินทางก่อนพบความผิดพลาด รวมถึงการขัดข้องของอุปกรณ์และจากการใช้บัตรโดยสารผิด
วิธี โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการพบความผิดพลาด 1 ครั้ง โดยความน่าเชื่อถือของ
ตั๋วโดยสาร ส�าหรับปี 2558/59 อยู่ที่ 22,168 ครั้งต่อการพบความผิดพลาด 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่
ตัง้ไว้ และบทีีเอสซยีงัคงพฒันาอุปกรณ์และเครือ่งมอือย่างต่อเนือ่งเพ่ือปรบัปรงุและเพ่ิมประสทิธภิาพในการด�าเนนิ
งานต่อไป

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เป้าหมาย 2558/59 2557/58

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ : ความ
ตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 
5 นาทีขึ้นไป

99.84% 99.83%

ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการ
ขัดข้อง

71,949 72,895

ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง 22,168 20,910

ภาพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสโตขึ้นอีกมาก

นบัต้ังแต่มกีารเปิดตวัรถไฟฟ้าบทีเีอส (ระบบรถไฟฟ้าสายแรกในกรงุเทพมหานคร) ในเดือนธนัวาคม 2542 การเดิน
ทางด้วยระบบรถไฟฟ้านั้นมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี 2556 สถิติการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า
ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 1.02 ล้านเที่ยวต่อวัน หรือ 6.4% ต่อจ�านวนเที่ยวการเดินทาง จาก
ระบบขนส่งมวลชนทัง้หมดทีป่ระมาณ 15.82 ล้านเทีย่วต่อวนั1 โดยส่วนแบ่งการตลาดของการเดนิทางโดยรถไฟฟ้า
นบัเป็นสดัส่วนทีต่�า่เมือ่เปรยีบเทียบกบัส่วนแบ่งการตลาดของระบบขนส่งมวลชนหลกัอ่ืน จากข้อมลูของส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ปัจจุบนัระบบขนส่งมวลชนหลักในกรุงเทพมหานคร
นัน้แบ่งเป็น ระบบขนส่งทางรางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT) ระบบขนส่งทางถนน (รถโดยสาร
ประจ�าทาง) ระบบขนส่งทางน�้า (เรือโดยสาร) และอื่นๆ (รถตู้โดยสารและรถไฟ) โดยส่วนแบ่งทางการตลาด (ซึ่งวัด
จากจ�านวนเทีย่วของการเดินทางต่อวนัของแต่ละประเภทการเดนิทาง) ปี 2556 การเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
หลักในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนแบ่งเป็น รถโดยสารประจ�าทาง 88.1% ระบบรถไฟฟ้า 6.4% เรือโดยสาร 0.7% 
และอื่นๆ 4.7% จากข้อมูลการศึกษาของสนข. คาดการณ์ว่าจากการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้าจะท�าให้อุปสงค์
การเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้สัดส่วนการใช้ของระบบรถไฟฟ้าค่อยๆ เพ่ิมขึ้นมาทดแทน

1 แหล่งที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

14

สัดส่วนการใช้รถโดยสารประจ�าทางในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ไม่มีการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ๆ โครง
ข่ายระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน (ประกอบด้วยระบบรถไฟฟ้ายกระดับ รถไฟฟ้าใต้ดินและระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ครอบคลุมพื้นที่เท่าเดิมคือ 84.8 กิโลเมตร และอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้า
ในกรุงเทพฯ ในปี 2558 (วัดจากความยาวของระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร) อยู่ที่ 7.9 กิโลเมตรต่อประชากร
ล้านคน ลดลงจากปีก่อนที ่8.0 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน ซ่ึงโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ยงัไม่สมบรูณ์ หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้าน (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน เปรยีบเทยีบพฒันาการระบบ
รถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง)

คาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	(คาดการณ์ปี	2560-2580)
 

แหล่งที่มา : โครงการศกึษาพฒันาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจ�าลองเพือ่บรูณาการพัฒนาการ
ขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDML II) ของ สนข.

ความยาวระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันและคาดการณ์	(กิโลเมตร)

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

ระบบรถไฟฟ� า รถโดยสาร เร�อโดยสาร อื่นๆ

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



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

15

การเร่งรัดโครงการขยายเครือข่ายระบบรถไฟฟ้าโดยภาครัฐ

แผนเร่งรดัพัฒนาขยายโครงสร้างพืน้ฐานในส่วนของโครงข่ายระบบไฟฟ้าได้ถกูผลักดนัให้เป็นวาระแห่งชาตทิีร่ฐับาล
ได้ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนแม่บทต้นฉบับ : แผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-Map) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยแผนแม่บทต้นฉบับ  
M-Map นีถ้กูร่างขึน้เพือ่การพฒันาโครงข่ายระบบไฟฟ้าในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (รวมนครปฐม ปทมุธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า (2553-2572) ซึ่งรัฐบาลชุดถัดมาได้ปรับ
แผนแม่บท โดยเน้นการเร่งรดัพฒันาโครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ครอบคลมุ 508.4 กโิลเมตร และคาดว่าจะแล้วเสรจ็
ภายในปี 25721 ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนต่อขยายระยะทาง 107.5 กิโลเมตร ก�าลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างซึ่งรวม
ถึงส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีเขียวสายเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร และส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้าสเีขียวสายใต้ (แบร่ิง-สมทุรปราการ) ระยะทาง 12.8 กโิลเมตร ซึง่เป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกบัรถไฟฟ้าสาย
หลักของบีทีเอส

นอกจากนี้ ทั้งส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือและส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีเขียวสายใต้เป็นสองเส้นทางที ่
บีทีเอสซีมีโอกาสอย่างมากที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการเดินรถ เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า
สายสีเขียวปัจจุบัน  โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) และ
กรุงเทพมหานคร (“กทม.”) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถส่วนต่อขยาย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีวเหนอื (หมอชติ-สะพานใหม่-คคูต) และสายสีเขยีวใต้ (แบริง่-สมทุรปราการ) ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 ตามข้อมูลของ รฟม. งานก่อสร้างโยธาของสายสีเขียวเหนือด�าเนินการแล้วเสร็จ 8% 
และสายสีเขียวใต้ด�าเนินการแล้วเสร็จ 87% และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้ลงนามจัดซื้อ
รถไฟฟ้าจ�านวนทั้งสิ้น 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จากผู้จ�าหน่าย 2 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท ซีเมนส์  และซีอาร์อาร์ซี 
รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 270 ล้านยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริการเดินรถ
เพือ่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในส่วนรถไฟฟ้าสายหลักและส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสเีขยีวเหนอืและใต้  
บทีีเอสซีคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาบรหิารและเดนิรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสเีขยีวเหนือและใต้ ระยะทาง
รวม 31.2 กิโลเมตร ภายในปี 2559 ซึ่งคาดว่ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้สถานีแรกจะเปิดให้บริการได้ใน
ต้นปี 2560

รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยรัฐบาลยังคงให้ความส�าคัญในการเร่งรัด
พฒันาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และมีกระบวนการในการอนมุตัสิมัปทานภายใต้ความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาล
และภาคเอกชน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แครายถึงมีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร) และรถไฟฟ้าสาย
สีเหลือง (ลาดพร้าวถึงส�าโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นสองโครงการแรกภายใต้รูปแบบการลงทุนน้ี 
บทีเีอสซเีชือ่มัน่ว่าบีทเีอสซมีศีกัยภาพระดับแนวหน้าทีจ่ะเข้าร่วมประมลูและสามารถเป็นผูใ้ห้บรกิารเดนิรถทัง้สอง
เส้นทางดังกล่าว 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ส่วนต่อขยาย และสายรองอื่นๆ ที่ก�ากับดูแลโดยกทม. ได้แก่ รถไฟราง
คู่ขนาดเบา (LRT) (บางนาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร), รถไฟฟ้าสายสีเทาเฟส 1 (วัชรพลถึง
ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร), รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวอ่อน (บางหว้าถึงบรมราชชนนี ระยะทาง 
7.0 กิโลเมตร) และรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีทองเฟส 1 (กรุงธนบุรีถึงคลองสาน ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร) โดย
เส้นทางเหล่านี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562-2563 ทั้งนี้ ด้วยสถานะที่แข็งแกร่งของบีทีเอสซี 

1 แหล่งที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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บีทเีอสซเีช่ือมัน่ว่าน่าจะมีโอกาสได้รบัมอบสญัญาบรหิารเดนิรถในส่วนรถไฟฟ้าสายต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้น เนือ่งจาก
เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบันซึ่งบริหารเดินรถโดยบีทีเอสซี

โครงการรถไฟฟ้า	12	สาย	ภายใต้นโยบายภาครัฐ

โครงการ เส้นทาง ระยะทาง	(กม.)
สีแดงเข้ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย 80.5
สีแดงอ่อน ศิริราช-ศาลายา, ตลิ่งชัน-หัวหมาก 54.0
Airport Rail Link ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ 50.3
สีเขียวเข้ม ล�าลูกกา-บางปู 67.0
สีเขียวอ่อน ยศเส-บางหว้า 15.0
สีน้�าเงิน บางซื่อ-หัวล�าโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4 55.0
สีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 46.6
สีส้ม ตลิ่งชัน-มีนบุรี 39.6
สีชมพู แคราย-มีนบุรี 34.5
สีเหลือง ลาดพร้าว-ส�าโรง 30.4
สีเทา วัชรพล-สะพานพระรามเก้า 26.0
สีฟ้า ดินแดง-สาธร 9.5
รวม 508.4

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

โครงการรถไฟฟ้า	12	สาย	ภายใต้นโยบายภาครัฐ	(M-Map)

 Thammasat University 
 Rangsit Campus – Mahachai

 Siriraj – Salaya, Taling 
 Chan – Hua Mark

 Don Mueang – Suvarnabhumi Airport
 Lam Luk Ka – Bang Pu
 Yot Se – Bang Wa
 Bang Sue – Hua Lamphong – 

 ThaPhra – Phutthamonthon Sai 4
 Bang Yai – Rat Burana
 Taling Chan – Min Buri
 Khae Rai – Min Buri
 Lat Phrao – Samrong
 Watcharaphon – Rama IX bridge
 Din Deang – Sathorn
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โครงการรถไฟฟ้าภายใต้	กทม.	และเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสสายปัจจุบัน

โครงการรถไฟฟ้า	5	สาย	ที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง

Existing Network
 Dark Green (Mo Chit – Bearing)

 Light Green (National Stadium - 
  Saphan Taksin –  Bang Wa)

BMA Project 
 Dark Green (Mo Chit – Saphan Mai – 

  Khu Khot)
  (Bearing – Samut Prakarn)

 Light Green (Bang Wa – 
  Borommaratchachonnani)

 Grey (Watcharaphon – 
  Rama IX Bridge)

 Gold (Krung Thonburi – 
  Somdet Chaopraya)

 LRT (Bang Na – Suvarnabhumi Airport)

 Dark Green (Mo Chit – 

  Saphan Mai – Khu Khot)

  (Bearing – Samut Prakarn)

 Purple (Bang Yai – Bang Sue)

 Blue (Bang Sue – Tha Phra)

  (Hua Lumphong – Bang Khae)

 Dark Red (Bang Sue – Rangsit)
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โครงการรถไฟฟ้าที่บีทีเอสคาดหวังใน	5	ปีข้างหน้า	และเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสสายปัจจุบัน

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

เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง

ในปี 2558 กรงุเทพฯ และปรมิณฑล (นครปฐม ปทมุธาน ีนนทบรีุ สมทุรปราการ และสมทุรสาคร) มจี�านวนประชากร
รวมกันกว่า 10.7 ล้านคน ในขณะที่ประชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีกว่า 13.5 ล้านคน (ข้อมูลประมาณ
การ  ณ เดือนตุลาคม  2558) ประชากรในฮ่องกงมีกว่า 7.3 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์มีกว่า 5.5 
ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ คือ 7.9 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน ลดลงจาก
ปีก่อนที่ 8.0 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน เนื่องจากไม่มีการเพิ่มขึ้นของส่วนต่อขยายใดๆ เมื่อคิดเป็นอัตราการ
ครอบคลุมพื้นที่จึงน้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค โดยอัตราการครอบคลุมพ้ืนท่ีของรถไฟฟ้าในกรุง
โตเกียวอยู่ที่ 23.7 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน ฮ่องกงอยู่ที่ 34.1 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และสิงคโปร์อยู่
ที ่32.2 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน นอกจากนี ้ในปี 2554 ส่วนแบ่งการตลาดในเชงิของจ�านวนเทีย่วโดยสารของ
ระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีเพียง 6% ในขณะท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นอยู่ท่ี 36% ฮ่องกงอยู่ท่ี 46% และ
สงิคโปร์อยูท่ี ่40% จากข้อมลูเชงิเปรยีบเทยีบทีก่ล่าวมาข้างต้น นบัเป็นข้อมลูปัจจยัหลกัทีแ่สดงให้เหน็ว่า กรงุเทพฯ 
ยงัคงต้องการการพฒันาในโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในระดบัท่ีสมบูรณ์มากยิง่ขึน้เพ่ือรองรบัอปุสงค์ทีน่บัวนัจะสงูขึน้ 
อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของประชากรประกอบกับสภาพการจราจรที่แออัดในปัจจุบัน

Existing Network
 Dark Green (Mo Chit – Bearing)

 Light Green (National Stadium - 
  Saphan Taksin –  
  Bang Wa)

BTS Targeted Line 
 Dark Green (Mo Chit – 

  Saphan Mai – Khu Khot)
   (Bearing – 
  Samut Prakarn)

 Light Green (Bang Wa –
  Borommaratchachonnani)

 Grey (Watcharaphon – 
  Rama IX Bridge)

 Pink (Khae Rai – Min Buri)

 LRT (Bang Na – Suvarnabhumi Airport)
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พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค	ในปี	2558

ประชากร
(ล้านคน)

ความยาวระบบ
รถไฟฟ้า	(กิโลเมตร)

อัตราการ
ครอบคลุมพื้นที่*

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10.7 84.8 7.9

โตเกียว 13.5 320.0 23.7

ฮ่องกง 7.3 248.8 34.1

สิงคโปร์ 5.5 178.0 32.2

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 หมายถึงสัดส่วน ความยาวระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร (ล้านคน)

ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

รถไฟฟ้า	BTS

รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดับแห่งแรกในประเทศไทยและก่อสร้างขึน้เหนอืถนนสายหลกัใจกลางกรุงเทพฯ 
ซึ่งบริหารโดยบีทีเอสซีและเปิดท�าการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บีทีเอสซีมีจ�านวน
รถโดยสารขนาด 4 ตู้ ทั้งหมด 52 ขบวน (รวม 208 ตู้) ปัจจุบัน ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการทั้งหมด 34 
สถานี โดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง ระยะทางรวม 36.3 กิโลเมตรคือ สายสุขุมวิทหรือสายสีเขียวเข้ม ประกอบ
ด้วย 22 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพฯ จากทิศเหนือ (หมอชิต) ถึงทิศตะวันออก (แบริ่ง) และสายสีลมหรือ
สายสีเขียวอ่อน ให้บริการทั้งหมด 13 สถานี ผ่านใจกลางเมืองโดยวิ่งผ่านใจกลางเมืองจากทิศใต้ (สนามกีฬาแห่ง
ชาต)ิ ถงึทศิตะวนัตก (บางหว้า) ทัง้สองเส้นทางเชือ่มกนัทีส่ถานสียาม ในปี 2558/59 ยอดผูโ้ดยสารรวมอยูท่ี ่232.5 
ล้านคน และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 9.6% ต่อปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ

รถไฟฟ้า	MRT

รถไฟฟ้า MRT โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในประเทศไทย เปิดบริการ
อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยให้บริการทั้งหมด 18 สถานี รวมระยะทาง 20.0 กิโลเมตร 
จากสถานีหวัล�าโพงถงึสถานบีางซือ่ (สายสนี�า้เงนิ) ทัง้นี ้รถไฟฟ้า MRT มสีถานเีชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้า BTS ที ่3 สถานี 
คอื สถานศีาลาแดง สถานอีโศก และสถานหีมอชติ ส�าหรบัปี 2558 ทีผ่่านมา รถไฟฟ้า MRT มียอดผูโ้ดยสารทัง้หมด 
95.0 ล้านเที่ยวคน1 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BMCL) เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล) แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ รฟม. ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
(BMCL) ได้ควบรวมกิจการกับ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) และใช้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ (BEM) โดยสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า MRT เป็นสิทธิของ BEM ในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์และสื่อ
โฆษณาภายในระยะเวลา 25 ปี จนถึงปี 2572 รฟม. ลงทุนในระบบโครงสร้าง ในขณะที่ BMCL (BEM ในปัจจุบัน) 
รับผิดชอบลงทุนงานเครื่องกลและระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงขบวนรถไฟฟ้า ภายใต้สัญญาสัมปทาน BEM จะต้อง
แบ่งรายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นรายปีให้แก่ รฟม.

1แหล่งที่มา : บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
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ในเดือนกันยายน 2556 BEM ได้รับสัมปทานในการเป็นผู้ให้บริการในการเดินรถสายสีม่วง (บางใหญ่ถึงบางซื่อ) 
เป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับ ระยะทาง 23.0 กิโลเมตร 16 สถานี เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2586 ภายใต้สัญญา
นี้ BEM จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกล รวมไปถึงการจัดหารถไฟฟ้า ซึ่ง รฟม. 
จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนงานดังกล่าว งานก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะพร้อม
เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2559

ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	(Suvarnabhumi	Airport	Rail	Link)

ระบบขนส่งทางรถไฟเชือ่มท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ(Airport Rail Link) เชือ่มต่อท่าอากาศยานสวุรรณภมูกิบัสถานี
พญาไทซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับ รวมระยะทาง 28.5 กิโลเมตรเหนือรางรถไฟสายตะวัน
ออก ซึง่มสีถานใีต้ดินทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิAirport Rail Link ด�าเนนิงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยเปิดให้บริการ: รถไฟฟ้าสายด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(Express Line) วิง่ตรงจากสถานมีกักะสนัถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิซ่ึงใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาที รถไฟฟ้า
ด่วนพญาไท (Express Line) วิ่งตรงจากสถานีพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 
นาท ีและรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (City Line) ทีเ่ปิดบรกิารรบั-ส่งผูโ้ดยสารระหว่างสถานพีญาไทถงึสถานี
ปลายทางท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผ่านทัง้หมด 8 สถาน ีใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีAirport Rail Link เชือ่ม
ต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2557 เป็นต้นไป รถไฟฟ้าด่วนพญาไท 
(Express Line) งดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศต่อไป

โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง

ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งด�าเนินงานโดยรฟท. เปิดให้บริการระหว่าง
สถานีบางซื่อถึงตลิ่งชัน ระยะทางรวม 15.3 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 4 สถานี โดยเปิดทดลองเดินรถด้วยรถ
ดีเซลราง เริ่มทดลองเดินรถตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2555 และเริ่มเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว 
ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสถานี
บางซื่อและสถานีรังสิต ในปี 2563

รถโดยสารด่วนพิเศษ	(บีอาร์ที)

โครงการบีอาร์ทีเป็นโครงการแรกเริ่มของทางกรุงเทพฯ ที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลายประเภทในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้บริการระบบขนส่งมวลชนแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก โดย
บีอาร์ทีจะมีความเร็วสูงกว่ารถโดยสารประจ�าทางท่ัวไปเพราะจะว่ิงบนช่องทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก  
บอีาร์ทมีทีัง้หมด 12 สถาน ีระยะทางรวม 15.0 กโิลเมตร วิง่จากสถานช่ีองนนทรไีปตามถนนนราธวิาสราชนครนิทร์ 
ผ่านสะพานพระราม 3 ไปสู่ถนนราชพฤกษ์ โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีช่องนนทรี 

กทม.ได้ว่าจ้างบทีเีอสซใีห้บรหิารบอีาร์ทผ่ีานสญัญาจ้างผูเ้ดนิรถพร้อมจดัหารถโดยสาร รวมถงึสญัญาจ้างผูบ้รหิาร
สถานี ภายใต้สัญญาทั้งสอง กทม. จะเป็นผู้รับรู้รายได้จากค่าโดยสารทั้งหมด ส่วนบีทีเอสซีจะได้รับค่าบริหารตาม
ที่ได้ตกลงไว้กับทาง กทม. เป็นรายปี โดยบีทีเอสซีจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ค่าซ่อมบ�ารุง และ
การลงทุนจัดหารถโดยสาร 

การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนนั้นมุ่งเน้นประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก การเติบโตของจ�านวนผู้โดยสาร
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือบีอาร์ที จะส่งผลดีต่อระบบขนส่งมวลชน
ทัง้ระบบโดยรวม เนือ่งจากระบบขนส่งมวลชนสายหนึง่จะส่งต่อผูโ้ดยสารไปยงัอกีระบบหน่ึง อย่างไรกต็าม รถไฟฟ้า 
BTS ก็จะยงัคงเป็นจดุมุง่หมายหลกัในการเดนิทาง เน่ืองจากเส้นทางรถไฟฟ้าบทีีเอสนัน้ตัง้อยูบ่นใจกลางเมอืงและ
เป็นศูนย์กลางของส่วนต่อขยายต่างๆ
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จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า	BTS	สายหลัก	และรถไฟฟ้า	MRT*	(เที่ยวต่อวัน)

แหล่งที่มา : บีทีเอส และบมจ.ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ
*ข้อมูลเดือน มกราคม – ธันวาคม

สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร	(ล้านคน)

2544/45 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59

รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายหลัก) 79.3 96.5 105.1 118.5 131.9 138.6 132.9 135.9 144.5 145.2 176.0 197.2 214.7 218.7 232.5

อัตราการเติบโต 34.8% 21.8% 8.9% 12.7% 11.3% 5.1% -4.1% 2.3% 6.3% 0.5% 21.3% 12.0% 8.9% 1.9% 6.3%

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

อัตราการเติบโต 113.1% 1.0% 3.9% 3.5% 2.6% 1.8% 6.4% 16.6% 7.2% 6.9% 2.8%

แหล่งที่มา: บีทีเอส และบมจ.ทางด่วน  และรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
*ข้อมูลเดือน มกราคม – ธันวาคม
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ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1. ความเสีย่งจากการทีก่องทนุลงทนุในรายได้สุทธทิีเ่กดิและจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน

กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่เกิดและจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลกัตามสญัญาสมัปทาน รวมถงึเงนิอืน่ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วกบัรายได้สทิธดิงักล่าว นบัจากวนัทีก่ารซ้ือขาย
รายได้สุทธิเสร็จสมบูรณ์ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2572 ดังนั้น 
มลูค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทนุจะลดลงตามอายสุทิธใินรายได้สทุธดิงักล่าวทีเ่หลอือยู่ 
โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ�านวนท่ีไม่เท่ากัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน 
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการ 
ดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้

2.	 ความเสี่ยงในการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน	 และการที่ต้นทุนค่า
โดยสาร		รายจ่ายฝ่ายทุน	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักที่เพิ่มขึ้น	จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน

รายได้สุทธิที่กองทุนคาดว่าจะได้รับและความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจได้รบัผลกระทบหากต้นทนุค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ของธรุกจิระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึง
กรณีดังต่อไปนี้

• การเพิม่ขึน้ของค่าไฟฟ้าซึง่ก�าหนดโดยรฐับาล ซึง่ค่าไฟฟ้าอาจมคีวามผนัผวนด้วยสาเหตหุลายปัจจยั รวม
ถึงราคาก๊าซธรรมชาติ และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

• การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน หรือ
• การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอ่ืนของรัฐบาลท่ีมีผลต่อการด�าเนินกิจการ

ขนส่ง หรืออุปสงค์ด้านการขนส่ง

อย่างไรกต็าม กองทนุไม่สามารถรบัรองได้ว่าบทีเีอสซจีะปรบัอตัราค่าโดยสารสงูขึน้เพือ่ชดเชยกบัต้นทนุทีเ่พิม่
ขึน้ ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบทีเีอสซอีาจเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกว่ารายได้จากค่าโดยสารในอนาคตทีเ่พิม่
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน

4
ปัจจัยความเสี่ยง
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นอกจากนี้ กองทุนอาจมีรายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้เกิดขึ้นตามปกติเนื่องมาจากการซ่อมแซม
และบ�ารุงรักษาอย่างต่อเน่ืองซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีสูง และอาจเกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ต้องช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของกองทุน ดังนั้น หากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักไม่สามารถสร้างรายได้ค่าโดยสาร
เพียงพอต่อต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักแล้ว รายได้สุทธิ และความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนจะได้รับผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

3.	 บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

บทีเีอสซมีข้ีอจ�ากดัในการเพิม่อัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของภาวะตลาด แนวโน้มของ
ตลาด หรือเหตุการณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนการด�าเนินงาน และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่ม
อตัราค่าโดยสารถกูจ�ากดัโดยสญัญาสมัปทานและพลวตัรของการแข่งขันในอตุสาหกรรมการขนส่งมวลชน และ
ความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร ทัง้นี ้การปรบัค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญา
สัมปทาน ซึ่งตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ไม่เกิน 
1 ครั้งในทุกระยะเวลา 18 เดือน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised 
Fare)

ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�าเดือนท่ัวไปส�าหรับเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok consumer price 
index) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนใดมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 5 ของดัชนีอ้างอิงของเดือน
ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน บีทีเอสซีสามารถขอให้ปรับข้ึนอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ 
(Authorised Fare) ในอัตราร้อยละ 7 จากอัตราเดิม นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษบางกรณี บีทีเอสซีอาจขอปรับ
ขึ้น หรือ กทม.อาจขอปรับลดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) เช่น ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินตราต่างประเทศและในประเทศ ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้าของบีทีเอสซี หรือ
ความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสัญญาสัมปทานจะอนุญาตให้บีทีเอสซีสามารถขึ้นอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ และบีทีเอสซี
มีความตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถข้ึนหรือเลือกท่ีจะไม่ข้ึนอัตราค่า
โดยสารด้วยเหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การขนส่งมวลชนและความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร หรอืเหตอุืน่ๆ นอกจากนี ้เหตผุลอืน่ๆ อาจรวมถงึแนวโน้ม
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าโดยสารอาจท�าให้จ�านวนผู้โดยสารลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระส�าคัญต่อรายได้สุทธิ ดังนั้น บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือประเมินผลที่อาจจะตามมาจากการขึ้นค่า
โดยสารในอนาคตได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 
2556 แต่บีทีเอสซีได้มีการปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 
3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน - นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว และประเภท 1 วันเป็น
ราคา 140 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ยังได้ประกาศสิ้นสุดโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตร
โดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บในราคาปกติ 15-42 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 2559 

4.	 บริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสอาจไม่สามารถด�าเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่ง
มวลชนให้ประสบความส�าเรจ็ได้	ทัง้นี	้เพราะขึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆ	รวมถงึการเหน็ชอบของรฐับาลด้วย

ความสามารถของบริษทัจดัการและกลุม่บีทเีอสในการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุให้ประสบ
ความส�าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนท่ี
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เหมาะสมและสอดคล้องกบัเกณฑ์การลงทนุของกองทนุ รวมทัง้การได้รบัเงือ่นไขทางการเงนิทีด่ ีดงันัน้ กองทุน
จงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุในความเป็นจรงิจะเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ หรือสามารถท�าได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

กลยทุธ์การเจรญิเตบิโตของกลุม่บทีีเอสในธรุกจิขนส่งมวลชนมหีลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมลู
เพือ่บรหิารงานในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของโครงการขนส่ง
มวลชนระบบใหม่ หรือการด�าเนินการเพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่ การท่ีจะประสบ
ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการตามกลยทุธ์ดงักล่าวนี ้นอกเหนือจากสิง่อืน่แล้วยงัขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจและการ
ด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนการขยายตัวดังกล่าว ความสามารถของกลุ่มบีทีเอสในการสรรหาและ
ประเมนิผูร่้วมลงทนุทางธรุกจิ การลงทนุทีเ่ป็นไปได้ การสนบัสนนุทางการเงนิ การด�าเนนิการให้มข้ีอสรปุการ
ลงทุน การได้รับความเห็นชอบและสิทธิในสัมปทานที่จ�าเป็น และการควบคุมทางการเงินและการด�าเนินการ
อย่างเพยีงพอ กลยทุธ์การเจรญิเติบโตดังกล่าวนีต้้องการการสนบัสนนุจากผู้บรหิารและต้องใช้ทรพัยากรอ่ืนๆ 
ของกลุม่บทีเีอสเป็นอย่างมาก รวมถงึปัจจยัอ่ืนบางอย่างทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของกลุ่มบทีีเอส อาทเิช่น 
ปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการตามแผนการขยายระบบขนส่ง
มวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือหากรัฐบาลตัดสินใจที่จะด�าเนินการดังกล่าว ก็ไม่
อาจรับประกันได้ว่ากลุ่มบีทีเอสจะเป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าว ดังนั้น การเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบี
ทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกลุ่มบีทีเอสไม่สามารถลงทุนหรือเข้าร่วม
ด�าเนินงานดังกล่าวนี้ได้ หรือการลงทุนหรือเข้าร่วมด�าเนินงานดังกล่าวไม่ประสบความส�าเร็จ หรือไม่ประสบ
ความส�าเร็จเท่าที่คาด 
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กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

อนึ่ง บีทีเอสซี มีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็น
คดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิของบีทเีอสซอีย่างมนียัส�าคญั หรอืเป็นคดท่ีีมไิด้เกดิจากการประกอบธรุกิจ
โดยปกติของบีทีเอสซี ดังนี้

1. บีทีเอสซีในฐานะผู้ว่าจ้าง ถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้รับจ้าง และบริษัท ไทยมารุเคน จ�ากัด ในฐานะผู้รับจ้างช่วง โดยบริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด และ
บริษัทประกันภัย 2 บริษัท เนื่องจากท่อขนส่งน�้ามันของบริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด ได้รับความเสียหาย
จากการที่บริษัท ไทยมารุเคน จ�ากัด ตอกชีทไพล์ลงไปในดินเพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าให้แก่บีทีเอสซี ศาล
แพ่งพิพากษาให้บริษัท ไทยมารุเคน จ�ากัด ช�าระหนี้ให้แก่โจทก์ รวมเป็นเงินประมาณ 59 ล้านบาท ซึ่งบริษัท 
ไทยมารุเคน จ�ากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อ
ศาลฎีกา ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาพิพากษากลับให้บริษัท ไทยมารุเคน จ�ากัด ช�าระหนี้ให้แก่
โจทก์รวมเป็นเงินประมาณ 59 ล้านบาท

2.  บีทีเอสซีถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนพิการ ฟ้องขอให้มีการจัดท�าลิฟต์
และอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิารทีส่ถานรีถไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ศาลปกครอง
กลางพิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าขณะท�าสัญญาสัมปทานยังไม่มีกฎกระทรวงก�าหนดให้มีการจัดสร้างลิฟต์
และสิง่อ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ ต่อมาผูฟ้้องคดไีด้ยืน่อทุธรณ์ค�าสัง่ต่อศาลปกครองสงูสดุ  และเมือ่วนั
ที่ 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษากลับค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยพิพากษาให้
กรุงเทพมหานครจัดท�าลิฟต์และอุปกรณ์ส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 23 
สถานี และจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าแก่คนพิการ โดยจัดให้มีท่ีว่างส�าหรับเก้าอี้เข็นคนพิการ 
ราวจับส�าหรบัคนพกิารบรเิวณทางขึน้ลง และตดิสัญลักษณ์คนพิการไว้ท้ังในและนอกตวัรถคนัท่ีจดัไว้ให้ส�าหรบั
คนพิการ ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีค�าพิพากษา โดยให้บีทีเอสซีให้ความร่วมมือ
สนบัสนนุกรงุเทพมหานครในการจดัให้มอีปุกรณ์ส่ิงอ�านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพกิาร รวมท้ังสัญลกัษณ์
ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อ�านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจัดท�าลิฟต์และอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท้ัง 23 สถานี 
โดยกรุงเทพมหานครคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559

ข้อพิพาททางกฎหมาย
5
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3.  กรุงเทพมหานครยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เป็นเงินประมาณ 306.5 ล้านบาท ซึ่ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค�าสั่งอนุญาตให้กรุงเทพมหานครได้รับช�าระหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 
ประมาณ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน ประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค�าร้องในมูลหนี้ค่า
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประมาณ 72.4 ล้านบาท หนี้ค่าเช่าอาคาร ประมาณ 201.4 ล้านบาท โดย
กรุงเทพมหานครได้โต้แย้งค�าสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งยกร้อง ต่อมา
กรุงเทพมหานครได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา

4.  บทีเีอสซถีกูกรงุเทพมหานครเรยีกร้องเป็นข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ให้ช�าระเงนิค่าตอบแทนการ
ใช้ที่ดินราชพัสดุ เป็นเงินประมาณ 132 ล้านบาท (ต้นเงิน 64.7 ล้านบาท เบี้บปรับเงินเพิ่ม 67.3 ล้านบาท) 
และค่าธรรมเนียมหนังสิอค�้าประกันส้ญญาก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยบีทีเอสซีได้โต้
แย้งว่า ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีมีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
โดยไม่ต้องรบัภาระค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าธรรมเรียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกดิขึน้ ปัจจุบนัสถาบันอนญุาโตตลุาการ
ได้มคี�าสัง่จ�าหน่ายข้อพพิาทออกจากสารบบความชัว่คราว เพ่ือรอฟังผลค�าพิพากษาศาลฎกีาในคดฟ้ืีนฟกูจิการ
ที่กรุงเทพมหานครได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายตามข้อ 3. เนื่องจากเป็นมูลหนี้รายเดียวกัน  
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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



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

29

	 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  
(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมืน่ส่ีพันบาท)

·	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	มีนาคม	2559 11.5382 บาทต่อหน่วย

ข้อมูลหน่วยลงทุน
7
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 7.1.2	 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ส�าหรับปี	2558/2559 กระดาน	Local กระดาน	Foreign
ราคาปิด 11.50 บาท 10.60 บาท
ราคาสูงสุด 11.70 บาท 12.50 บาท
ราคาต่�าสุด 9.90 บาท 10.00 บาท
มูลค่าตามราคาตลาด 66,562.0 ล้านบาท 61,352.8 ล้านบาท
มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

12,432.78 ล้านบาท
50.75 ล้านบาท

14.06 ล้านบาท
0.44 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

11.3145 บาท
11.5382 บาท

 
	 7.1.3	 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน	หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน
   

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน

จ�านวนเงินทุน
จดทะเบียน

ก่อนลดมูลค่าหน่วย
ลงทุน

จ�านวนเงินทุน
จดทะเบียนที่ลดลง

จ�านวนเงินทุน
จดทะเบียน

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 : กองทุนมเีงนิสดส่วนเกนิเนือ่งมาจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและ
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�านวนที่เหลือจากการลดทุนงวด
ก่อน

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

	 7.2.1	 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด	10	รายแรก

  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ
จ�านวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�าหน่าย

1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 397,813,100 6.87
3. Littledown Nominees Limited 200,000,000 3.46

4. Chase Nominees Limited 198,583,789 3.43

5. ส�านักงานประกันสังคม 184,853,400 3.19

6. The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited, Fund Services Department 

169,742,600 2.93

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

8. ธนาคาร เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 125,098,600 2.16
9. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 108,524,218 1.88
10. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 92,000,000 1.59

 
	 7.2.2		ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่	

	 	 (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วย)
  

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ
จ�านวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�าหน่าย

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

7.2.3	 กลุม่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรอื
การด�าเนินงานของบริษัทจัดการ

  - ไม่มี –

	 7.3	 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

	 7.3.1	 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน	:	การจ่ายเงินปันผล	และการลดเงินทุนจดทะเบียน

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีที่กองทุนมีก�าไร
สะสมเพียงพอ
(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ เมือ่รวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของก�าไรสทุธิทีป่รบัปรงุแล้ว ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล 
หรอืวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ แล้วแต่กรณ ีทัง้นีภ้ายใต้กฎหมายหลกัทรพัย์
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 “ก�าไรสทุธิทีป่รบัปรงุแล้ว” หมายถงึก�าไรสทุธิของกองทนุ ทีท่�าการปรบัปรงุด้วยรายการดงัต่อไปนี้

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

(ข) การหกัด้วยรายการเงนิส�ารองทีก่นัไว้เพือ่ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษาหรอืปรบัปรงุกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทนุตามแผนทีก่�าหนดไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วน หรอืทีบ่ริษทัจดัการได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(ค) การหักด้วยรายการเงนิส�ารองทีก่นัไว้เพือ่การจ่ายช�าระหนีเ้งนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกอง
ทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�าหนดไว้ใน หัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือ
ชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้น (Unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ารองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น
ได้ในจ�านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

(2) ในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�าไร
สะสมได้

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

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�าหนดเพิ่มเติมซ่ึงกฎหมายหลักทรัพย์ที่เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของกอง
ทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและให้ยกไป
จ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป

นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด

(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลังจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานและการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจรงิด้วยว่ากองทนุไม่มี
ก�าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วของกองทุน

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
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บริษัทจัดการจะต้องด�าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนมีการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้
มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้

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

	 7.3.2	 ประวัติการจ่ายเงินปันผล	และการจ่ายเงินคืนทุน	

  ประวัติการจ่ายเงินปันผล

  ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
  2559

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
รวม 1.877

 
  ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน

     

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียนก่อนลด
มูลค่าหน่วยลงทุน

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียนที่ลดลง

จ�านวนเงินทุนจด
ทะเบียนหลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน

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
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เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :  กองทุนมเีงนิสดส่วนเกินเนือ่งมาจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและ
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�านวนที่เหลือจากการลดทุนงวด
ก่อน

  -   ครั้งที่ 3 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2559
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	 8.1	 บริษัทจัดการ

	 8.1.1	 ชื่อ	ที่อยู่	เลขทะเบียนบริษัท	หมายเลขโทรศัพท์	และโทรสาร	เว็บไซต์

 	 ชื่อ	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

 	 ที่อยู่	 เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เลขทะเบียนบริษัท	0105535049700

  โทรศัพท์		 0-2674-6488 

 	 โทรสาร		 0-2679-5996

 	 Website	 www.bblam.co.th

โครงสร้างการจัดการ
8
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 8.1.2	 โครงสร้างการบริหารจัดการ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อกรรมการ	ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน
  
	 	 โครงสร้างองค์กร
 
  

  
	 	 โครงสร้างองค์กร

  

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5
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 	 รายชื่อกรรมการ
  

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายสตีเฟน แทน กรรมการ

4. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

5. นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ

6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

7. นายโชน โสภณพนิช กรรมการ

8. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

9. นายหรรสา สุสายัณห์ กรรมการ

10. นางสาวปิยะมาศ ค�าไทรแก้ว กรรมการ

 	 รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chief Executive Officer

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Managing Director, 
Chief Investment Officer

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

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

5. นายธวัชชัย  เหลืองสุรรังษี Senior Vice President, 
Head of Trustee   

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

7. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Deputy Managing Director, 
Head of Operation & System

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

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

10. ดร. อดิศร โรจนพันธุ์ Assistant Managing Director,
Head of Risk Management
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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. นางสาววริศรา  
เตชะกุลวิโรจน์ 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CISA Level 1

2551-ปัจจุบัน Senior Vice President
Real Estate & Infrastructure 
Investment
บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

2547-2551 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

3. นางนพวรรณ 
แสวงกิจ

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
University of the Philippines

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • CISA Level 2

2557-ปัจจุบัน Assistant Vice President,
Real Estate & Infrastructure 
Investment
บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ. ธนชาต จ�ากัด

 
 8.1.3	 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ	และผู้จัดการกองทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้องบริหารและจัดการ
กองทุน รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบรษิทัจัดการ มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หนงัสอื
ชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 
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บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารจัดการกองทุน

 ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะ
กรรมการ กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซ่ึงกองทุนเข้าเป็นคู่
สญัญาอย่างเคร่งครดั รวมถงึปฏบิตัติามบทบญัญตัใินมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) 

(ข) จดัให้มข้ีอผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
สญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วนฉบับร่างท่ียืน่ต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต.

(ค) จดัให้กองทนุมลีกัษณะไม่ต่างไปจากสาระส�าคญัทีแ่สดงไว้ล่าสุดต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน  บริษัท
จดัการต้องด�าเนนิการให้กองทนุมลีกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก�าหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�าเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ. หลัก
ทรัพย์

(จ) จดัส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสอืชีช้วน และโครงการจัดการกองทนุ และข้อผกูพันระหว่าง
ผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ (ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของหนงัสอืชีช้วน) ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ต่อผูล้งทนุ ด้วยวธิกีารท่ีผูล้งทนุสามารถเข้าถงึได้ก่อนวนัเริม่เสนอขายหน่วยลงทนุ โดย
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน

(2) จัดส่งหนังสือช้ีชวนท่ีมีสาระส�าคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ไม่น้อยกว่าหนึง่วนัท�าการก่อนการเริม่จดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืช้ีชวนแก่ผูล้งทนุ 
และจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงาน
กองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมี
ระยะเวลาที่พอสมควรแก่การท่ีผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสิน
ใจลงทุนในหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม 
(1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
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(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลท่ีถูก
ต้องและไม่มีลักษณะท่ีท�าให้ผู้ลงทุนส�าคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัการโฆษณาเพือ่สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ กลต. 
ก�าหนด

(ช) ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการประสงค์จะตัง้บรษิทัจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผูท้�าหน้าท่ีในการจดั
จ�าหน่ายหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุดงักล่าวต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผูท้ีจ่ะ
จ�าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรอืให้สิทธใินทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทุนจะลงทนุ
ในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพ่ือให้มีการกระจายข้อมูลเก่ียวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องด�าเนินการและควบคุม
ดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส�าคัญท่ีได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัท
จัดการต้องจัดให้มีข้อก�าหนดในเอกสารสัญญาท่ีเข้าท�าหรือจะเข้าท�าเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่น�าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าท่ีรายงานข้อเท็จจริงและเหตุผล
ต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระ
ทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(ญ) ได้มาเพิม่เตมิและจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ) ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานกองทนุจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
การให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อ่ืนด�าเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการ
จัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

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

(ฐ) ด�าเนนิการทีจ่�าเป็นเพือ่ควบคมุดแูลและให้มัน่ใจได้ว่าการถอืหน่วยลงทนุของผูล้งทนุต่างด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุไม่เกินสดัส่วนทีบ่งัคบัใช้

(ฑ) เพิม่หรอืลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการกองทนุ
และตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อืน่ๆ 
ทีป่ระกาศใช้บงัคับโดย คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“กลต.”) ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”)

(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทนุหรอืเงนิแบ่งปันส่วนทนุจากกองทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(ณ) จดัให้มกีารประเมนิค่าทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานทีก่องทนุจะได้มา และการประเมนิ
ค่าทรพัย์สนิดงักล่าวในครัง้ถดัๆ มาให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้

(ด) ด�าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(ต) จดัให้มแีละคงไว้ซึง่ระบบงานทีเ่หมาะสมส�าหรับการบรหิารและจดัการกองทนุ อย่างน้อยใน
เรื่องดังต่อไปนี้

(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของกองทุน ให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน

(2) การวเิคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ รวมทัง้การตรวจสอบและ
สอบทาน (การท�า due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน ตลอด
จนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ

(3) การก�ากบัดูแลบริหารและจัดการความเส่ียงท่ีเกีย่วกับทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(ถ) บรษิทัจดัการจะต้องบรหิารจดัการกองทนุด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�านาจให้บคุคลอืน่
ใด เว้นแต่บรษิทัจัดการอาจมอบหมายให้ผูอ้ืน่บรหิารจดัการกองทนุเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบั
การลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัย์สนิอืน่ทีมิ่ใช่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(ท) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคต (อันรวมถึงรายได้สุทธิ) หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้องติดตาม
และตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ทีก่องทนุได้รับอย่างสม�า่เสมอ หาก
พบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท�าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบ
ถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้องด�าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด�าเนินการให้
ผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิด
ขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด�าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติการและด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึ การเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ การหักภาษี 
ณ ทีจ่่ายจากเงินได้ของผู้ถอืหน่วยลงทนุ ตลอดจนมสีทิธดิ�าเนนิการอืน่ใดเท่าท่ีจ�าเป็นส�าหรบั
การปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(น) ด�าเนนิการอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามและบรรลุวตัถปุระสงค์ของกองทุน และรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ แต่
ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

42

(2) การลงทุน

(ก) เข้าท�าสญัญาเพือ่ให้ได้มาซึง่ทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานในนามของกองทนุภายในหก
เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

(ข) ด�ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ�าปี โดยมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละเจด็สบิห้าของมลูค่าทรพัย์สนิรวมของกองทนุ 
(เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)

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

(ง) ด�าเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน เว้น
แต่ทรัพย์สินอื่นที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด�าเนินการให้การ
ลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้เกี่ยวกับ
อัตราส่วนการลงทุน

(3) การเรียกเก็บและช�าระเงินของกองทุน

(ก) ด�าเนินการเก่ียวกบัการเรยีกเกบ็และช�าระค่าธรรมเนยีม และค่าใช้จ่าย และ/หรอืเงนิตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ 
ทน. 1 /2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซ่ึงออก
ตามพรบ. หลกัทรพัย์ และได้รบัความเห็นชอบจาก กลต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ กลต. 
เป็นผูจ้ดัการกองทนุเพ่ือปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายและประกาศเกีย่วกับการจดัตัง้และจัดการ
กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในจรรยา
บรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะ
กรรมการ กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะ
กรรมการ กลต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิด
เผยไว้ในรายงานหรอืเอกสารทีจ่ดัส่งให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ และเปิด
เผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ค) แต่งต้ังผูดู้แลผลประโยชน์และเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
รายใหม่ (เมือ่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งต้ังผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่) ซ่ึงมีคณุสมบตัติาม
ที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดและเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
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(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรัพย์ก�าหนด และแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องถงึการแต่งตัง้นาย
ทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารจัดท�าทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�าหนดและเงือ่นไข
ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) แต่งต้ังนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กจิการโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นผูป้ระเมนิค่าซึง่จะประเมนิค่าทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ) แต่งตัง้ทีป่รกึษา (หากม)ี เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษาของบรษิทัจดัการ และ/หรอื ของกอง
ทุน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ซ) แต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อ
ท�าหน้าทีเ่ก็บรวบรวมและแบ่งทรพัย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมถงึปฏบิตัหิน้า
ที่อื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การ
ช�าระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน

(ฌ) จดัใหม้ีผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ กลต. เพือ่ท�า
หน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�าแนะน�ากับผู้ลงทุนรายย่อย

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

(ก) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจ�าหน่ายหน่วย
ลงทุน เป็นกองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้าวันท�าการนับแต่วันปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออก
โดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี

(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็น
ไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีท่ีข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กบับรษิทัจัดการหรอืโครงการจัดการกองทุนขดัหรอืแย้งกบัหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรพัย์ 
และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือค�าสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการด�าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่
ชักช้า
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(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้
ในข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ โครงการจดัการกองทนุ และกฎหมาย
หลักทรัพย์

(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่อง
ดังกล่าว

(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีบริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวม
ถงึแต่ไม่จ�ากัดเพยีงความสมเหตสุมผลของการประเมนิค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน 
และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุร้องขอให้บรษิทัจัดการออกใบหน่วยลงทนุหรอืหลกัฐานแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทนุ  บรษัิทจดัการจะออกหรอืจัดให้มกีารออกใบหน่วยลงทนุหรอืหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลท่ีจ�าเป็นและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่น
ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

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

(ฌ) อ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเกี่ยวกับกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

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

(ฎ) จัดท�าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) จดัให้มีทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์

(ฐ) จดัท�ารายงานการลงทนุของกองทนุให้ผูด้แูลผลประโยชน์ทราบ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธิี
การที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ) จัดท�ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฒ) จดัท�างบการเงินของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์ และน�าส่งงบ
การเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์

(ณ) จัดท�ารายงานประจ�าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
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(ด) รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏ
เหตกุารณ์หรอืการเปล่ียนแปลงใด ๆ  อนัอาจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัย์สินกจิการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส�าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง

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

(ถ) ติดตาม ด�าเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ 
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลดัง
กล่าวภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�าเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ

(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

 8.1.4	 จ�านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
  

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางวรวรรณ	ธาราภูมิ  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
University of North 
Texas 

 • ปริญญาตรี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553-ปัจจุบัน  Chief Executive 
Officer

 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2545-2553 กรรมการผู้จัดการ 
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

 • เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน

นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-ปัจจุบัน Managing Director, 
Head of Business 
Distribution,

 Head of Corporate 
& High Net Worth 
Business

 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2550-2553 รองกรรมการผู้จัดการ  
 กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม 
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

 • เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน

นายสุทธิพงศ์	
พัวพันธ์ประเสริฐ

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • Georgia State University 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม

โยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551-ปัจจุบัน Deputy Managing 
Director, Head 
of Real Estate 
& Infrastructure 
Investment

 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2544-2551 ผู้จัดการอาวุโสกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์
 บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด 

(มหาชน)

 • เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางสาวศิริเพ็ญ	หวังด�ารงเวศ	  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
California State 
University, Los Angeles 

 • ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 • CFA Level 3

2555-ปัจจุบัน Senior Vice 
President, 

 Real Estate & 
Infrastructure 
Investment

 บลจ.บัวหลวง 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
ผู้บริหารทรัพย์สินให้เป็นไป
ตามที่ก�าหนด และประสาน
งานกับผู้บริหารทรัพย์สินใน
เรื่องต่าง ๆ เพื่อการบริหาร
และจัดการกองทุน

 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์  ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี 

นางสาวฐปณีย์	นามนิราศภัย	  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2557-ปัจจุบัน Manager, 
 Real Estate & 

Infrastructure 
Investment

 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

 • ตรวจสอบรายได้และค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงาน

 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์  ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี

นางสาวอัญชลี	อ่อนน้อม  • ปริญญาตรี การจัดการ
ทั่วไปมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

2556-ปัจจุบัน Senior Officer,
 Real Estate &
     Infrastructure 

Investment
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2552-2556 เจ้าหน้าที่
 ฝ่ายกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์
 บลจ. ไอเอ็นจี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

 • ตรวจสอบรายได้ และค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงาน

 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแลผล
ประโยชน์  ผู้สอบบัญชี

 • น�าส่งรายงานต่างๆ ของกอง
ทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ และผู้
เกี่ยวข้อง    

นายชูเกียรติ	วิริยะก่อกิจกุล  • ปริญญาตรี การบัญชี
 • มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

2551-ปัจจุบัน Senior Vice 
President,

 Operation & System
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

 • ปฏิบัติงานด้านบัญชี การ
เงิน และงานทะเบียน ส�าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน

นายอภิชาต	โตรุ่ง  • ปริญญาโท การ
บัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี การบัญชี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล รัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ

2556 - ปัจุบัน Assistant Vice 
President,

 Operation & System
 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2555-2556 เจ้าหน้าที่อาวุโส 
 ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน 
 บลจ.ไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด

 • ปฏิบัติงานด้านบัญชี การ
เงิน และงานทะเบียนส�าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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
   

8.2.2.1	คณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

คณะกรรมการพ�จารณา
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการที่ปร�กษา

เลขานุการบร�ษัทคณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�อำนวยการใหญ�สำนักตรวจสอบภายใน

สายปฏิบัติการ สายการเง�น สายบร�หาร

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายปฏิบัติการ

ฝ�ายซ�อมบำรุง

ฝ�ายโครงการและ
ว�ศวกรรม

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายควบคุมบัญชี

ฝ�ายบร�หารสำนักงาน

ฝ�ายฝ�กอบรม

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�ายนักลงทุน
สัมพันธ�

ฝ�ายวางแผนกลยุทธ�

ฝ�ายความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัย

ฝ�ายสื่อสารองค�กร
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 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 2559 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 2559 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาจ�านวน  
4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษา

3. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา

4. นายประจักษ์ มโนธรรม กรรมการที่ปรึกษา
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8.2.2.4		คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 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 วนัที ่31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดงันี้  

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8.2.2.6		ผู้บริหาร
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 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. นางสาวน้�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	

บทีเีอสซยีงัคงเป็นคูส่ญัญาตามสญัญาสมัปทานกบักทม. และบทีเีอสซยีงัคงเป็นผูบ้รหิารจดัการในการ
ด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเพือ่ประโยชน์ของกองทนุภายใต้การก�ากับดูแล
และควบคุมของกองทุน ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ตลอดจน
มีหน้าที่น�าส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุน ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน และบีทีเอสซีตกลงให้
สิทธิกองทุน ในการร่วมบริหารการจัดการกิจการของบีทีเอสซี โดยกองทุน มีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้ง
กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบีทีเอสซี และภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้
ในสัญญา

	 8.3	 ผู้ดูแลผลประโยชน์

	 8.3.1	 ชื่อ	ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	และโทรสาร

  ชื่อ  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

  ที่อยู่  เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์		 0-2724-5047

  โทรสาร  0-2724-5051

	 8.3.2	 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัด
ตั้งกองทุนกับส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(3) ก�ากบัดูแลให้บรษิทัจัดการปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอด
จนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติ
ตาม ให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(4) จัดท�ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�า
การ หรอืงดเว้นกระท�าการ จนก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทนุหรอืไม่ปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรพัย์สนิของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรอืทรพัย์สนิ
ของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้

(6) ตดิตามดแูลให้การเบกิจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรอืทรพัย์สนิอืน่ใดของกองทนุ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(7) จัดท�าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
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(8) ด�าเนนิการฟ้องร้องบงัคับคดใีห้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่
ได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้
เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้

(9) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาทีมี่การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ
และกฎหมายหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี โดยค�านงึถงึความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญอสิระซึง่ได้รบัการแต่งตัง้โดย
ค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(12) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท�าสัญญาหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกสัญญาท่ีมอบหมาย
ให้บคุคลภายนอกเข้ามาเป็นผูด้�าเนนิการกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มมีลูค่าของสญัญามากกว่า 
100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�า
สัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
และกฎหมายหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี โดยค�านงึถงึความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญอสิระซึง่ได้รบัการแต่งตัง้โดย
ค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(13) พจิารณาอนมุตัหิรอืไม่อนมุตักิารจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส�าหรบัการซือ้รถไฟฟ้าโดยบทีเีอสซี เฉพาะ
ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�าหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน หัวข้อ 2.3.1 “การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก – (2) การลงทุนเพิ่ม
เตมิเพือ่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้” ซึง่คดิเป็นร้อยละ 30 ของมลูค่าทรพัย์สนิรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

 การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (13) นี้ ไม่ต้องได้
รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากน้ี การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ 
หรอืการเข้าท�าสญัญาใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกับหรือก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย O&M โดยบคุคลใดทีไ่ม่ใช่กองทุน 
ไม่ถือว่าเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไป หรือการเข้าท�าสัญญาโดยกองทุน ดังนั้นการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าท�าสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ�าต้องขอความเห็นชอบจากผู้
ดแูลผลประโยชน์หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ แต่ทัง้นี ้ไม่กระทบต่อสทิธขิองกองทนุในเรือ่งสงวนไว้หรอื
เรื่องอื่นๆ ที่กองทุนมีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม

 การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (11) (12) และ (13) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�า
รายละเอียด พร้อมทั้งเสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(14) แจ้งให้บรษิทัจดัการจดัให้มกีารประเมนิค่าใหม่โดยพลนั เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตกุารณ์
หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิของกองทนุอย่างมนียัส�าคญั 
หรือเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
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(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(16) ด�าเนินการให้มีการรับหรือช�าระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อก�าหนดของ
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

(17) ไม่กระท�าการอันเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท�านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่า
ตอบแทนในการท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด�าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม
และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

(18) ในกรณีทีก่ารด�าเนนิการใดต้องได้รบัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษิทัจดัการไม่ด�าเนนิการขอมติ 
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ�านาจด�าเนินการตามที่จ�าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

(19) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

	 8.3.3	 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เม่ือผูถ้อืหน่วยลงทนุมีมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ถอืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดให้เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมี
การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท�าการใด ๆ  ท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ในลักษณะที่มีนัยส�าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

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

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัหิน้าท่ีหรอืความรับผดิชอบตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนท่ีส�าคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงกนัได้ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดัง
กล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
90 วัน 
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(7) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์ ใน
กรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูก
ต้องภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวันทีบ่ริษทัจดัการทราบหรอืควรได้ทราบการขาดคณุสมบตัิ
ดังกล่าว หรือวันถัดจากวันที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว 
และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคณุสมบตัเิสรจ็
สิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท�าการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก�าหนดดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการขออนญุาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส�านกังาน
คณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับ
อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ท้ังนี้เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะส่ังการ
เป็นอย่างอื่น

(8) เมือ่มผีูใ้ดเสนอหรอืย่ืนค�าร้องต่อศาลหรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องในส่วนทีเ่ก่ียวกบัผูด้แูลผล
ประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกัน 
หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�าระบัญชี 
หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับ
ต่าง ๆ หรือ

(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการ
ทั่วไป

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น โดย
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดท่ีประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เน่ืองจากกฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีท่ีผู้ดูแลผล
ประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท�า
หน้าทีผู้่ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนและส่งมอบทรพัย์สนิและ
เอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�าสั่งของ
บริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็น เพื่อให้การโอน
และส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จน
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยงัคงได้รบัค่าตอบแทนตามอตัราปกตทิีค่ดิได้ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ จนกว่า
การจดัการโอนทรพัย์สนิและเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรอื ตามค�าส่ังของบรษัิท
จัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้วเสร็จ

ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้ช�าระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะค�านวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะ
เวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
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 8.4	 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	

	 8.4.1	 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	

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

	 8.4.2	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�าแก่บริษทัจัดการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนในทรพัย์สินกจิการโครงสร้าง

พืน้ฐาน รวมถงึการบรหิารจดัการทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทุน เมือ่ได้รบัการ
ร้องขอโดยบริษัทจัดการ

(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องที่ต้องให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

	 8.5	 ชื่อ	 ที่อยู่	 และหมายเลขโทรศัพท์	 ของผู้สอบบัญชี	 นายทะเบียนหน่วยลงทุน	 และบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน

	 8.5.1	 ผู้สอบบัญชี

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

  ที่อยู่	  เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

	 	 โทรศัพท์		 0-2264-0777

	 8.5.2	 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

  ชื่อ	  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ที่อยู่  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์		 0-2009-9000

	 8.5.3	 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

  ชื่อ  บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ที่อยู่	  เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 31

    ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

	 	 โทรศัพท์		 0-2675-8403

	 8.6	 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

  - ไม่มี -
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	 9.1	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

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

	 9.2	 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chief Executive Officer บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

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

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

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

5. ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ กรรมการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

6. นายศรัณย์ บุญญะศิริ ที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดย
บริษัทจัดการได้เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด 
ดังนี้

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chief Executive Officer 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
การอนมุตัจิากคณะกรรมการของบีทเีอสซโีดยมเีสยีงสนบัสนนุอย่างน้อยสองเสยีงจากกรรมการของบทีเีอสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ และ (2) ในกรณีเป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ 
(Negative Undertakings) ทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซ้ือและโอนสทิธริายได้สทุธ ิบทีเีอสซจีะต้องได้รบัความยนิยอม
จากกองทุนเสียก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้
ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซี 
กระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการท่ีกองทุน 
ยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการเรื่องเดียวกันนั้น

การกำากับดูแลกิจการ
9
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	 9.3	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

บีทีเอสซีมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบีทีเอสซีตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์  และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

	 9.4	 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน	และการบริหารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้สุทธิซึ่ง
เกิดจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิตามสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยมี
กลไกในการปรับโครงสร้างค่าโดยสารที่ชัดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ

2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส�าหรบัพืน้ท่ีในใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญหลายแห่ง

3. เป็นธุรกิจที่ความแข็งแกร่ง มีการเติบโต และมีโอกาสในการเติบโตที่ดี
4. การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการด�าเนินการ
5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง

บริษัทจัดการเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและมี
ศักยภาพที่จะเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะท�าให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้อย่างสม�่าเสมอในอัตราที่น่าพอใจ

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

	 9.5	 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน

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

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ กองทุนมีสิทธิบังคับจ�าน�าหุ้น
ตามสญัญาจ�าน�าหุน้ สทิธิในการซือ้หุน้ในบทีีเอสซทีีผู่ส้นบัสนนุถอือยูต่ามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ สทิธใินการ
เพกิถอนการแต่งตัง้บทีเีอสซจีากการเป็นตวัแทนของกองทนุในการจดัเกบ็รายได้สทุธิเพือ่และในนามของกอง
ทุนและแต่งตั้งบุคคลอื่นท�าหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิ นอกจากนี้ กองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอนสัญญา
สัมปทานในฐานะตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. ในกรณีที่ กทม. มี
เจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทานอันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน

	 9.6	 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน

บริษัทจัดการมีการด�าเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการจะมีการ
พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�าปีซึ่งบีทีเอสซีจัดท�าส่งให้
กองทุน และบริษัทจัดการจะมีการพิจารณารายรับและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ รวม
ถึงท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 

ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ บริษัทจัดการได้จัดให้มีการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บ
รายได้ค่าโดยสารและด�าเนินการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี และประชุมหารือกับ 
บีทีเอสซีเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัทจัดการได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

	 9.7	 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การน�าส่งรายได้สุทธิ

1. บทีเีอสซนี�าส่งรายได้สทุธแิต่ละวนัไว้ในบญัชรีายได้ของกองทนุ พร้อมรายงานประจ�าวนัทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
จ�านวนผูโ้ดยสารรายวนั จ�านวนรายได้ค่าโดยสารรายวนัทีไ่ด้รบั และจ�านวนรายได้สุทธท่ีิบทีเีอสซนี�าฝาก
ในบัญชีของกองทุน เป็นต้น ให้แก่บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวัน
ท�าการถัดไป

2. บรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ตรวจสอบว่าบทีเีอสซนี�าส่งรายได้สทุธใิห้แก่กองทนุในแต่ละวัน ตรง
ตามจ�านวนเงินในรายงานหรือไม่

3. เมือ่สิน้เดอืนแต่ละเดอืนบทีเีอสซส่ีงรายงานรายได้สทุธทิีเ่กดิขึน้ในแต่ละเดือนให้บรษิทัจดัการและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบ (โดย
รายงานดงักล่าวจะต้องแยกรายได้ค่าโดยสาร รายได้อืน่ และค่าใช้จ่าย O&M ทีหั่กไปจากรายได้ดงักล่าว)

4. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่ารายได้สุทธิท่ีบีทีเอสซีน�าส่งให้แก่กองทุนในแต่ละวัน
ของเดือนนั้นตรงกับจ�านวนรายได้สุทธิที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าวันของเดือนนั้นหรือไม่
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การน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M และการเบิกใช้ 

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

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

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

4. บีทีเอสซีส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในเบื้องต้นให้บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อ
ให้บริษัทจัดการตรวจสอบ

5. บีทีเอสซีน�าส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นไตรมาส 
เพื่อให้บริษัทจัดการตรวจสอบ

6. บรษิทัจดัการพจิารณาว่าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้เป็นรายการทีเ่กีย่วข้องกบักองทนุจรงิ และวธิกีารปันส่วนเป็น
ไปตามที่ตกลงกัน

7. เมื่อสิ้นไตรมาสบริษัทจัดการกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตามงบประมาณ 

 ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นน้อยกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวันส�าหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน บีที
เอสซีจะช�าระคืนส่วนที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 5 วันท�าการหลังจากท่ีกองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย 
O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น

 ส่วนในกรณีทีค่่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิส�าหรบัช่วงไตรมาสนัน้มากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวนัส�าหรบัไตรมาสนัน้ทีบี่ทเีอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สทุธริายวนัให้แก่กองทนุ หาก
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M  ที่เกิดขึ้นจริงในทุก
ไตรมาสก่อนหน้าไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น 
กองทุนจะจ่ายส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีภายใน 5 วันท�าการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจ
ทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น

 แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวนัส�าหรบัไตรมาสนัน้ทีบ่ทีเีอสซไีด้หกัไว้ก่อนน�าส่งรายได้สทุธริายวนัให้แก่กองทนุ และ
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดข้ึนจริงในทุก
ไตรมาสก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น 
กองทุนจะจ่ายส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซี ก็ต่อเมื่อกองทุน (หรือกรรมการอย่างน้อยสอง
คนของบีทีเอสซซีึง่กองทนุเป็นผูเ้สนอชือ่) หรอืผูเ้ชีย่วชาญท่ีกองทุนและบทีีเอสซร่ีวมกนัแต่งตัง้ได้ให้ความ
ยินยอม
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	 9.8	 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการ
จัดการกองทุนก�าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการจะไม่ต�า่กว่า 10,000,000 บาทต่อปี ท้ังนี ้บรษิทัจัดการเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีม
การจัดการจริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีอัตราขั้นต�่า 10,000,000 
บาทต่อปี โดยค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นจ�านวน 52.96 
ล้านบาท (2558: 52.27 ล้านบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 9.9	 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

บรษิทัจดัการมนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคญัของกองทนุต่อสาธารณชน อาท ิเช่น ฐานะการเงนิและผล
การด�าเนนิงานของกองทนุ ข้อมลูท่ีมผีลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืต่อการตดัสนิใจลงทนุ หรอืต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอด
จนรายงานประจ�าปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อ
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทนุ โดยบรษิทัจดัการได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยจะต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ�านาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 9.10	การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

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

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่าย
หรอืการแจกจ่ายทรพัย์สนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุผูซ้ึง่มชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุดังกล่าว 
และสิทธิในการได้รบัหรอืข้อจ�ากดัสทิธิใดๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทุนผูซ่ึ้งมีชือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�าไปโดยชอบ

 	 9.10.1	การขอมติโดยส่งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่
เป็นกรณีการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนหรอืแก้ไขวิธกีารจัดการ ซึง่จะต้องกระท�าตามท่ีก�าหนด
ไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
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	 	 9.10.2	การขอมติโดยเรียกประชุม

(1) องค์ประชุม

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

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

(2) สิทธิออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลง
มติใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น

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

(3) ข้อก�าหนดในการออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

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

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

(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่า
เกนิกว่า 100 ล้านบาท หรอืตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรพัย์สนิรวมของกองทนุ 
ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปดังกล่าว ตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 2.2.3 “การ
ลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” หรือการตกลง ยินยอม 
หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) 
ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(2) การเข้าท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาท่ีมอบหมายให้บุคคลภายนอกด�าเนินงานกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมมูีลค่าของสญัญาเกนิกว่า 100 ล้านบาท หรอืตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้
ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคลภายนอก” หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความ
วรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว
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(3) การเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง
เพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สิน
กจิการโครงสร้างพืน้ฐาน” เข้าท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งทีต้่องได้รบัมตขิอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก�าหนดในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 5.3 “การด�าเนินการที่ต้องได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน”

(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.5 “การ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.6 “การลด
เงินทนุจดทะเบยีน” หรอืการตกลง ยนิยอม หรอืใช้สทิธอิอกเสยีงเพือ่ให้บรษิทัทีก่องทุน
เป็นผูถ้อืหุน้ตามค�าจ�ากดัความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” 
ด�าเนินการดังกล่าว

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น

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

	 9.11	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

กองทนุบนัทกึค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มีนาคม 
2559 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) 
เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1.60 ล้านบาท (ปี 2558 : 1.61 ล้านบาท)

  (2)  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร
และการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งจ่าย
ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นจ�านวน 
0.75 ล้านบาท (ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557/2558) เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในปี 2558 และจ�านวน 
0.75 ล้านบาท (ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558/2559) เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในปี 2559 

	 9.12	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

  - ไม่มี –
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10.1	นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีในปี พ.ศ. 2558 ยังคงด�าเนินงานไปแนวทางเดียวกับ
นโยบายของบีทีเอสกรุ๊ป ด้วยจิตส�านึกในหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในภาคธุรกิจที่จะต้องท�าประโยชน์เพื่อ
ตอบแทนสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน การให้
โอกาสทางการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นแก่เด็กและชาวบ้านใน
ชุมชนที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการส่งเสริมให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการ
แพทย์ที่ทันสมัยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ

ในฐานะผู้ให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ บีทเีอสซไีด้ให้ความส�าคญัในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยั 
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม และในปี 2558 ได้เพิ่มนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

• ด�าเนินการและพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด�าเนินงานของบีทีเอสซี และต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซี

• ดูแลและปรับปรุงการใช้พลังงานของบีทีเอสซีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้พลังงานในการด�าเนิน
ธุรกิจของบีทีเอสซีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดแผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

• การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วม
มือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการ
พลังงาน

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

• ผูบ้รหิารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�าเนินการด้านพลังงานทุกปี

จากนโยบายหลกัทัง้หมดทีก่ล่าวไว้ น�ามาสู่การปฏบิตังิานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบทีีเอสซตีามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บีทีเอสซีให้ความส�าคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใน
การบรหิารงาน จงึได้ก�าหนดให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางในการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ตีามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงความส�าคัญและความรับผิด
ชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือความโปร่งใสในการบรหิารงาน ความรบัผดิชอบตามหน้าท่ีของคณะ
กรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งยังเพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
10
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ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของหลักการส�าคัญและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ใน 56-1 และรายงานประจ�าปีของบีทีเอสซี

2.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บีทีเอสซีได้ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญต่อปัญหาท่ีกลุ่มผู้ปกครองท่ีมีลูกพิการรุนแรงต้องประสบ
ปัญหาในการดูแลเด็กพิการ บทีเีอสซจีงึได้มกีารวางแผนการท�างานร่วมกบัชมรมผูป้กครองเดก็พิการโดย
การเช่ือมประสานจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ภายใต้โครงการ respite care หรือโครงการบริการผู้
ดูแลคนพิการทดแทนชั่วคราว โดยสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการนี้ในพื้นที่หนองแขมและมีนบุรี เพื่อลด
ความเหนื่อยล้า ความเครียดจากการดูแลเด็กพิการต่อเนื่องยาวนานซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงการเกิดความ
รนุแรงในครอบครวั ภายใต้การดแูลของกลุม่ผูป้กครองทีผ่่านการฝึกอบรมการดูแลในชวีติประจ�าวนั การ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ การท�ากจิกรรมทีเ่หมาะสมกับเด็ก รวมไปถึงกระบวนการในการเสรมิพลังกลุ่มผูป้กครอง
ด้วยกันเพื่อให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันด้วย  โดยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกที่จะเปิดด�าเนินการ บีทีเอสซีจะว่า
จ้างเจ้าหน้าที่ 20 ต�าแหน่ง เพื่อดูแลคนพิการที่ศูนย์หนองแขมและมีนบุรี แยกเป็นศูนย์ละ 10 คน ซึ่งเจ้า
หน้าที่ทั้ง 20 คน จะได้รับการอบรมในการดูแลคนพิการอย่างถูกวิธี 

3.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บทีเีอสซีเล็งเหน็ถงึความส�าคญักบับคุลากรซึง่เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีามากทีส่ดุ และได้ก�าหนดนโยบายการ
บริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�างานให้แก่พนักงานซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ

นอกจากค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ แล้ว บทีเีอสซยีงัมุง่เน้นการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร เพือ่
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท 

หนูด่วนชวนขยัน	

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบีทีเอสซีประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงาน  รวมทั้ง
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย มีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์
งาน มีใจรักและภักดีและมีความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วน
ดังกล่าว นอกจากจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของบีทีเอสซีแล้ว ยังสามารถน�าคะแนนดังกล่าวไปแลก
เป็นเงินรางวัล และสวัสดิการต่างๆ ของบีทีเอสซีได้ เช่น น�าคะแนนไปช�าระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปี
ที่ศูนย์ออกก�าลังกาย หรือใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น 

จากการด�าเนนิโครงการหนดู่วนชวนขยนัซึง่เริม่ตัง้แต่ปี 2546 จนถงึปัจจบุนั ประโยชน์ทีเ่หน็ชดัมากทีส่ดุ 
คือด้านวินัยในการท�างานของพนักงานท่ีดีขึ้น โดยสามารถลดอัตราพนักงานส�ารองลงได้ เนื่องจาก
พนักงานประจ�ามีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครื่องใช้
ส�านักงานยังมีจ�านวนลดลงด้วย ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานนั้นเห็นชัดในด้านขวัญก�าลังใจในการท�างาน
และช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งาน
มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

จ�านวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี

2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59

จ�านวนพนักงาน (คน) 457 418 473 460 460 458 451
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ส�าหรับการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานนั้น บีทีเอสซีมีการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องแม้ว่าบางกรณี
พนกังาน จะเสยีชีวติแล้ว ทัง้นี ้นบัตัง้แต่เร่ิมให้ทุนการศกึษาในปี 2551 จนถงึปี 2558 มบีตุรของพนกังาน
ที่ได้รับทุนการศึกษา จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 30 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี

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

จ�านวน (คน) 342 376 411 438 478 525

จ�านวน (เงิน) 3,210,000 3,643,000 4,192,000 4,742,000 5,272,000 5,742,000

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ใน
เวลาเดยีวกนัให้ความช่วยเหลอืในด้านเงนิทนุส�ารองฉกุเฉนิ โดยสหกรณ์ออมทรพัย์เป็นการช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนัในหมูส่มาชกิ ซึง่สมาชิกได้รบัผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผลและดอกเบีย้เงนิฝากในอตัราที่
ไม่เสียภาษี 

4.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญกับการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2558/59 บีทีเอสซีได้ก�าหนดค่าดัชนีชี้วัด
ความเชือ่มัน่ของการให้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส และท�าการประเมนิผลในด้านต่างๆ สรปุได้ดังตารางด้าน
ล่าง

เป้าหมายปี	2558/2559
ผลการด�าเนินงานปี	

2558/2559
การประเมินผลการด�าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย

ความน่าเชื่อเถือต่อการให้บริการ

มากกว่า 1,000 เที่ยว ต่อ
ความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาที
ขึ้นไป

ความน่าเชื่อถือต่อการให้
บริการอยู่ที่ 948 เที่ยว ต่อ
การขัดข้อง 1 ครั้ง

ต่�ากว่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนวิธีการค�านวณจากแบบอิสระ
รายเดือนมาเป็นแบบค่าเฉลี่ย 12 เดือน

ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้
กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1 
ครั้ง

71,949 ตู้กิโลเมตร/ต่อการ
ขัดข้อง 1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบ�ารุงและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุปกรณ์
เหล่านั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 

ความน่าเชื่อถือต่อตั๋วโดยสาร

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง 
ก่อนการพบข้อบกพร่อง

22,168 ครั้ง ก่อนการพบข้อ
บกพร่อง 1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบ�ารุงและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุปกรณ์
เหล่านั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 
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เป้าหมายปี	2558/2559
ผลการด�าเนินงานปี	

2558/2559
การประเมินผลการด�าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 3.8 ความพึงพอใจโดยรวมได้
คะแนน 3.88 จากคะแนน
เต็ม 5

ดีกว่าเป้าหมาย

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

ผู้โดยสารสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.
58 - 31 มี.ค. 59 จ�านวน 
243,940,643 เที่ยวคน โดยมี
ข้อร้องเรียน 178 เรื่อง

ดีกว่าเป้าหมาย

การเพิ่มจ�านวนตู้รถไฟฟ้า		

จากจ�านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บีทีเอสซีได้ลงทุนจัดซื้อตู้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อน�ามาเชื่อม
ต่อกับขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ โดยเพิ่มตู้รถไฟฟ้าจากเดิม 3 ตู้ เพิ่มเป็น 4 ตู้ต่อขบวน ท�าให้ขบวน
รถไฟฟ้า 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 นอกจาก
นี้ ยังได้เพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในขบวนรถและสถานี ประกอบด้วย

• เสาราวจับแบบ 3 ก้าน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารซึ่งจะมีราวจับเพิ่มมากขึ้น 
• เพิ่มพื้นที่ส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พร้อมเข็มขัดนิรภัยส�าหรับจับยึดรถเข็นผู้พิการและราวจับให้
• มีการตดิต้ังเครือ่งแปลงพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็จาก 750 VDC เป็น 400 VAC เพือ่จ่ายให้กบัอุปกรณ์

เครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสารใหม่โดยเฉพาะ
• มีการน�าเอาระบบควบคุมการห้ามล้อแบบใหม่เรียกว่า EP2002 ซึ่งตัวอุปกรณ์จะรวมระบบการ

ควบคุมด้วยลมและไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน
• 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 
• ติดกล้อง CCTV ที่ติดตั้งใต้สถานี จ�านวน 68 ตัว และบนสถานีจ�านวน 1,464 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,534 

ตัว
• SkyBridge 22 สถานเีชือ่มต่อกบั 47 อาคารส�านกังาน โรงแรม ศนูย์การค้า และสถานทีส่�าคญัต่างๆ 

นอกจากนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 ประกาศนียบัตรการให้บริการบริหาร
จัดการ และได้ให้บริการครบ 232,536,667 เที่ยวคน ณ สิ้นเดือนมีนาคม  2559 โดยไม่มีอุบัติเหตุร้าย
แรงถึงขั้นเสียชีวิต 

การดูแลลูกค้ากลุ่มต่างๆ

นอกจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปแล้ว บีทีเอสซียังได้สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้
บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ โดย
บีทีเอสซีได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์
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อ�านวยความสะดวกเพือ่สนบัสนนุให้ผูพ้กิารสามารถเข้าใช้บรกิารทีส่ถานรีถไฟฟ้าได้เหมอืนกบัผูใ้ช้บรกิาร
ปกติในทุกสถานี ได้แก่ การก่อสร้างทางลาดส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้น และอักษร
เบรลล์ทีปุ่ม่กดลฟิต์ส�าหรบัผูพ้กิารทางสายตา การตดิตัง้แผงบรกิารในลฟิต์จดุทีส่องเพือ่รองรบัผู้พิการที่
ใช้รถเขน็ และการตดิตัง้เครือ่งออกบัตรโดยสารอตัโนมตัใินระดบัความสงูทีผู่พ้กิารทีน่ัง่รถเขน็สามารถใช้
บริการได้ รวมทัง้การจัดท�ามาตรการให้ความช่วยเหลอืผูพิ้การโดยพนกังานประจ�าสถานทีีผ่่านการอบรม
ด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่เข้ามาใช้บริการในสถานีอย่างเหมาะสม 

บีทีเอสซีมีนโยบายให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น เพียงแค่แสดงบัตรหรือสมุด
ประจ�าตัวผู้พิการท่ีออกโดยส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้แก่ผู้พิการทางการมอง
เห็นในการใช้บันไดเลื่อน โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เข้าระบบ และน�าขึ้นบันได
เลือ่นจากชัน้จ�าหน่ายตัว๋ส่งขึน้ชานชาลา จนเข้าขบวนรถไฟฟ้าทกุครัง้ทีเ่ดนิทางมาใช้บรกิาร โดยสามารถ
แจ้งความประสงค์ให้พนกังานสถานรีบัทราบก่อนขึน้รถไฟฟ้าบทีีเอส และได้มกีารจัดอบรมให้กบัพนกังาน
รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สถานี เรื่อง “การน�าทางผู้พิการทางการมองเห็นในการเดินทางโดย
รถไฟฟ้าบีทีเอส” ก่อนเปิดให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั รถไฟฟ้าบีทเีอสมีผู้โดยสารท่ีเป็นผูพ้กิารปกติและผูพ้กิารประเภทต่างๆ มาใช้บริการ เฉล่ีย 55,000 
– 60,000 คน ต่อเดอืน ซึง่มจี�านวนเพิม่มากขึน้ทกุปี นบัตัง้แต่มกีารเปิดให้บรกิารในเดอืนธนัวาคม 2542

นอกจากกลุม่ผู้พกิารแล้ว บทีเีอสซยัีงได้ให้ความส�าคญักบักลุม่ผูส้งูอาย ุสตรมีคีรรภ์ และเดก็ ให้สามารถ
เข้าถงึการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสด้วยความสะดวกและปลอดภัย เช่น การจดัทีนั่ง่ส�ารองไว้ส�าหรบัสตรี
มีครรภ์ การยกเว้นค่าโดยสารส�าหรับเด็กสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร และการออกบัตรพิเศษส�าหรับผู้สูง
อายุ เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บทีเีอสซไีด้สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส ผ่านการประชาสมัพนัธ์ในหลากหลาย
ช่องทาง ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535  และในปี 2558 ส่ือสังคมออนไลน์ได้มี
บทบาททีส่�าคญัมากขึน้ บทีเีอสซีจงึให้ความส�าคญัในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บรกิารต่างๆ ผ่าน
แอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศไทย เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น 

ส�าหรับช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของรถไฟฟ้าบีทีเอส บีทีเอสซียังให้ความส�าคัญกับการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่าน เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงประกาศบนสถานี จอ LCD ในขบวน
รถไฟฟ้า จอ LED บนชั้นชานชาลา รวมทั้งจอ LED บนประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติซึ่งนับเป็นสื่อใหม่ใน
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

นอกจากนั้น การเยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอสของสถาบันการศึกษาในระดับชั้นต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้า 
บีทีเอส โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา มีสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรการกุศลและ
มูลนิธิ ขอทดลองการใช้บริการรถไฟฟ้า 38 คณะ 10,141 คน แยกเป็นจากสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา 25 คณะ 8,175 คน หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานราชการ 5 คณะ 842 คน 
หน่วยงานเอกชน 2 คณะ 202 คน องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 6 คณะ 922 คน คณะเยี่ยมชมที่ขอรับฟังการ
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บรรยายสรุป ระดับอุดมศึกษา 31 คณะ 1,344 คน หน่วยงานราชการ  5 คณะ 90 คน หน่วยงานเอกชน 
6 คณะ 221 คน 

บีทีเอสซีได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ใช้บริการ เช่น 
การจดักจิกรรม Movie Lover มอบสทิธพิิเศษเข้าชมภาพยนตร์รอบพเิศษ โดยในรอบปีทีผ่่านมามกีารจัด
ให้ชมภาพยนตร์จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ Transporter, มอญซ่อนผี, Point Brake, Steve Jobs และ Gods 
of Egypt และกิจกรรมครบรอบ 16 ปีในการให้บริการ บีทีเอสซีจัดกิจกรรม “ลุ้นโชคยกระดับ ฉลองครบ
รอบ 16 ปี บทีเีอส” วตัถปุระสงค์เพือ่เฉลมิฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ และเป็นการขอบคณุ
ผูโ้ดยสารผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้าเป็นอย่างดเีสมอมา ทัง้นี ้กิจกรรมทางการตลาดอืน่ ๆ  และโปรโมชัน่ต่าง ๆ  
ได้จัดให้มีอย่างต่อเนื่อง 

การด�าเนินงานของบีทีเอสซีตลอดมา ท�าให้บีทีเอสซีได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย (Thailand Top 
Company Award 2016) ประเภทบริการขนส่งมวลชนประจ�าปี 2559 ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทฯ ที่มีผล
ประกอบการดีเด่นและพิจารณาจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจให้
มีการยกระดับศักยภาพสู่มาตรฐานที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับสากล

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

บีทีเอสซีให้ความส�าคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 
บีทีเอสซีจะน�ามาพิจารณาเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ผ่านช่องทางหลกัได้แก่ 
ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส ซึ่งศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอสนี้ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดี
เด่นประจ�าปี 2558 นบัเป็นปีที ่2 ตดิต่อกนั จากส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค ร่วมกบัสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuduan@bts.co.th  www.bts.co.th  กล่องรับความ
คิดเห็นประจ�าสถานี การสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจรถไฟฟ้าบีทีเอส ทวิตเตอร์ 
 BTS_SkyTrain เป็นต้น

การส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

บีทีเอสซีจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือเป็นการ
ประเมินผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบีทีเอสซี และจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้
บริการด้านต่างๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2558 คะแนนความปลอดภัยยังคงเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้
บรกิารมีความเชือ่มัน่ในระบบการเดนิรถและมาตรการในการดแูลผูโ้ดยสารว่ามคีวามปลอดภยัในการใช้
บริการ

ในปี 2558 บีทีเอสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,655 คน จากทั้งหมด 34 สถานี สรุปผลความพึงพอใจใน
การให้บรกิารโดยรวมได้คะแนน 3.88 จากคะแนนเตม็ 5 โดยด้านท่ีได้คะแนนสูงสุด คอืด้านความปลอดภยั
โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 4.06 คะแนน ซึ่งมากกว่าปี 2557 ที่ผ่านมาที่ได้ 
4.01 คะแนน รองลงมาในปีนี้ คือ ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การให้ข้อมูลได้คะแนนเท่ากนั 3.97 คะแนน ด้านความคุม้ค่าในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส 3.94 คะแนน 
ด้านคุณภาพ/สิง่อ�านวยความสะดวกบนสถานแีละในขบวนรถ 3.93 คะแนน ด้านการบรกิารของพนกังาน
สถานี 3.86 คะแนน และด้านบัตรโดยสารและการตลาด มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.65 คะแนน
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2554 – 2558

5.	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004

บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของส่ิงแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และในปี 2557 ได้รับมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 
จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสได้มีระบบบริหารจัดการท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด

โครงการเปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ

อาคาร BTS ได้ติดต้ังเครื่องท�าน�้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) ชนิด 
Compressor มาตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันพบว่ามีประสิทธิภาพที่ลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ไม่สามารถ
ท�าความเย็นภายในอาคารได้ และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอัตราที่สูงมาก ดังนั้นในปี 2558 นี้ บีทีเอสซี
จึงได้จัดท�าโครงการเปลี่ยนเครื่องท�าความเย็นใหม่ โดยเลือกใช้เครื่องท�าน�้าเย็นชนิดระบายความร้อน
ด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) ชนิด Screw ควบคุมการท�างานด้วย VSD (Variable Speed Control) 
สามารถท�าประสิทธิภาพได้ถึง 1.06 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น ส่งผลให้ค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร
ลดลงไปได้มากกว่า 793,975 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 3,140,000 บาทต่อปี
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การศึกษามาตรการประหยัดพลังงานด้านอื่นๆ	

แผนด�าเนนิโครงการประหยดัพลงังาน	“ระบบกักเกบ็พลงังานไฟฟ้าทีร่ถไฟฟ้าจ่ายกลบัคนืสู่ระบบ	
(Energy	Storage	System)”	

โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าส�าหรับระบบจ่ายไฟขบวนรถไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานด้วย
การติดต้ังระบบควบคุมการจัดเกบ็และจ่ายพลังงานไฟฟ้าและชดุกกัเกบ็พลังงานไฟฟ้า (Capacitor Energy 
Storage System – CESS) โดยกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก Regeneration energy ของขบวนรถไฟฟ้าที่วิ่ง
ให้บรกิาร และจ่ายไฟคนืกลบัเข้าระบบขณะทีข่บวนรถก�าลงัเคลือ่นทีจ่ากสถาน ีท้ังนีก้ลุม่บรษิทัได้ท�าการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว โดยเลือกที่จะติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าฯ ท่ีบริเวณ
สถานีสุรศักดิ์ ซึ่งผลการค�านวณโดยบริษัทผู้ผลิต คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ
ปีละ 800,735.4 หน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 2,962,721 บาท (ค่าไฟเฉลี่ย 3.7 บาท/หน่วย และ
เปิดใช้งาน 18 ชั่วโมงต่อวัน) โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 30,763,495 บาท (878,957 USD, 35 Baht/USD) 
เมื่อพิจารณาต้นทุนการบ�ารุงรักษาและปัจจัยอื่นประกอบ พบว่า โครงการฯ มีอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) น้อยกว่า 2 % โครงการนี้จึงอาจจะยังไม่เหมาะที่จะเริ่มด�าเนินการ ณ เวลานี้ ทั้งนี้ บีทีเอสซียังคง
ท�าการศึกษาความเป็นไปได้โครงการดังกล่าวในแนวทางต่างๆ โดยติดต่อบริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆ ท�าการ
ศึกษาโครงการและยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมต่อไป

โครงการประหยัดพลังงาน	 “ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า	 (Solar	 roof	 at	
stations)”	

โครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 96 กิโลวัตต์ บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าบนสถานี ซึ่งจะสามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณปีละ 140,160 หน่วย หรอืคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากบั 518,592 บาท (ค่าไฟเฉลีย่ 
3.7 บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน) โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,574,080 บาท ใช้ระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 12 ปี 6 เดือน ดังนั้น โครงการนี้จึงอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะเริ่มด�าเนินการ ณ เวลานี้ 
อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีจะยังคงท�าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวในแนวทางต่างๆ โดย
ติดต่อบริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆเพื่อท�าการศึกษาโครงการและยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมต่อไป

6.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บีทีเอสซีในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการ
เดินทางของคนกรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการท�าประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องดังนี้ 

ด้านสังคม	

กจิกรรมเนือ่งในวนัพเิศษคอืวนัเดก็แห่งชาต ิซึง่ปีนีต้รงกบัวนัเสาร์ที ่9 มกราคม 2559 บทีเีอสซจีดัให้เดก็
ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตรได้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีซึ่งปกติจะให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตรขึ้น
รถไฟฟ้าฟรี วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 13-15 เมษายน 2558 บีทีเอสซีจัดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีทั้ง 3 วัน วันแม่ 12 สิงหาคม 2558 และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558 บีทีเอสซี 
ก็ได้ให้แม่และพ่อ ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรี  ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันส�าคัญๆ นี้ก็เพื่อให้คนในครอบครัว
ได้มีโอกาสใช้วันส�าคัญร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสายใยครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานท่ีส�าคัญอันจะน�าไปสู่การ
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
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ด้านสาธารณสุข

ในปีนีบ้ทีเีอสซไีด้จดักจิกรรมคลนิกิลอยฟ้า ปีที ่13 ขึน้เมือ่วนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2558 ทีส่ถานรีถไฟฟ้า
บางหว้า ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนฟรี และการบริการให้ข้อมูลและค�าแนะน�า
ในการดูแลสขุภาพ โดยในปีน้ีได้จดัร่วมกบัโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลวภิาวดี โรงพยาบาลสขุมุวทิ 
โรงพยาบาลวชัิยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน�า้ไท โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ 
(วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา ศูนย์การแพทย์ อาร์ 
เอส ยู และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และมูลนิธิโรคตับ และกรม
อนามัยซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 

ด้านการศึกษา

บทีเีอสซไีด้ลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืเครอืข่ายพฒันาก�าลังคนและความเชีย่วชาญเทคโนโลยี
ด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ กับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหดิล มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง และบริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด เมื่อปี 2555 และเพื่อสร้างระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น 
ควบคุมการเดินรถ การติดต้ัง ดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงระบบขนส่งทางราง และการบริหารจัดการการ
ลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง เป็นต้น โดยบีทีเอสซี จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบจัด
ท�าหลกัสตูร พฒันาเกณฑ์ประเมนิผลและจดัการการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการพัฒนาก�าลงัคน
และความเช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องรวมไปถึงการ
สงัเกตการณ์และร่วมกระบวนการในการคดัเลอืกและฝึกอบรมบคุลากรตามหลกัสตูร ให้การสนบัสนนุใน
ด้านวิทยากร อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเพื่อในการเรียนการสอน  

ต่อมาบทีเีอสซไีด้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์ ในปี 2555 เพือ่ส่งเสรมิการ
ศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านระบบรางตามกรอบใหญ่ท่ีท�าร่วมกัน โดยได้จัดหลักสูตรเฉพาะ
ทาง Introduction to Electric Multiple Unit System ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ต่อมาในปี 2557 จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Principle 
of Rail Engineering บทีเีอสซจีดัพนักงานผู้เชีย่วชาญด้านระบบรางของบริษัทฯ ไปให้ความรูแ้ก่นกัศกึษา 
และจัดให้ใช้สถานีเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ การดูงานและฝึกงาน การท�าวิจัย โดยปัจจุบันมีนักศึกษา
จบหลักสูตรไปแล้วกว่า 4 รุ่น ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรละ 4 เดือน และเมื่อต้นปี 2559 นี้ บีทีเอสซี 
ได้ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพ่ือร่วมกันจัดท�าหลักสูตรเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในอนาคตก็จะขยายท�าข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อ
ไป ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นความท้ายของบีทีเอสซี และสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะ
ร่วมกนัพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้มคีวามสามารถทัง้ในด้านการผลติ การให้บรกิาร และการซ่อมบ�ารงุ
อย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก
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นอกจากนั้น การเยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอสของสถาบันการศึกษาในระดับชั้นต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน กม็ส่ีวนเป็นอย่างยิง่ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบรถไฟ
ฟ้าบีทีเอสให้สาธารณชนได้ทราบและเข้าใจ โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมามีสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการและเอกชน องค์กรการกุศลและมูลนิธิ ขอทดลองการใช้บริการรถไฟฟ้า 38 คณะ 10,141 คน 
แยกเป็นจากสถาบนัการศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาลถงึอดุมศกึษา 25 คณะ 8,175 คน หน่วยงานรฐับาล 
หน่วยงานราชการ 5 คณะ 842 คน หน่วยงานเอกชน 2 คณะ 202 คน องค์กรการกุศล/มูลนิธิ 6 คณะ 
922 คน คณะเยี่ยมชมที่ขอรับฟังการบรรยายสรุป ระดับอุดมศึกษา 31 คณะ 1,344 คน หน่วยงาน
ราชการ  5 คณะ 90 คน หน่วยงานเอกชน 6 คณะ 221 คน 

ด้านการประหยัดพลังงาน	

หลังจากที่บีทีเอสซีได้ด�าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี (LED) ที่โรงจอดรถไฟฟ้า และชั้นจ�าหน่ายตั๋ว
และชานชาลาทั้ง 23 สถานีรถไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว บีทีเอสซียังได้มีการศึกษาและหา
วิธีการที่จะช่วยลดการใช้พลังงานในด้านต่างๆ ด้วย โดยในส่วนของงานซ๋อมบ�ารุงรักษา ได้จัดท�า 
Passenger Door Test Stand ซึ่งเป็นแผงทดสอบท่ีประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นตัวจ�าลองหรือทดสอบการ
ท�างานของระบบประตูโดยที่ไม่ต้องไปทดสอบกับขบวนรถไฟฟ้าจริงซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เพราะไม่ต้องเปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบลม และอื่นๆ ขณะ
ทดสอบ นอกจากนี้การทดสอบกับขบวนรถไฟฟ้าจริงแต่ละครั้ง การสั่งให้เปิดประตูในแต่ละด้านของตัว
รถไฟฟ้าจะท�างานพร้อมกันหมดทั้ง 16 บาน แต่ตัวทดสอบนี้สามารถทดสอบได้ 1 ชุดประตู รวมทั้งยัง
สามารถทดสอบสัญญาณ Zero speed โดยไม่ต้องขับเคลื่อนที่รถไฟฟ้า  การจัดท�าชุดแผงทดสอบระบบ
ปรับอากาศจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่จะต้องไปทดสอบกับขบวนรถไฟฟ้าจริง

10.2	นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจัดการ

10.2.1	นโยบายภาพรวม

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนอยู่ใน
พันธกิจของบริษัทจัดการที่ว่า “กองทุนบัวหลวง จะเป็นแบบอย่างของ บลจ. ที่ท�าหน้าที่ผู้จัดการ
กองทุนที่ดีที่สุดและท�าหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีอิสระในการบริหารกองทุนด้วยความสามารถและ
ด้วยจริยธรรมสูงสุด โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้ามาก่อนผลประโยชน์ของเราและผู้ถือหุ้น เรา
ต้องการเป็นบรษิทัแรกท่ีลกูค้าเลอืกในทกุครัง้ทีค่ดิเรือ่งการลงทนุ เพราะกองทนุบวัหลวง	คอื	มติรแท้
ตลอดเส้นทางลงทุน”

นอกจากน้ี บริษัทจัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการ
คอร์รัปช่ันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยการน�าเสนอ การให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือ
การกระท�าพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางคอร์รปัชัน่ และเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน 
ดังนี้

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

10.2.2	การด�าเนินงาน

บริษัทจัดการได้ก�าหนดขั้นตอนเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด  โดยบริษัทจะสอบทาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และ
รักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดย
ทั่วกัน

• แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยรวม จ�าเป็นที่ทุกคนในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลอง
งาน ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างช่ัวคราว จะต้องรับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบาย 
ดงักล่าว โดยต้องน�าไปปฏบิตัพิร้อมท้ังเปิดเผยให้บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนัทางธรุกจิ เช่น บรษัิทคูค้่า 
ลูกค้า เป็นต้น ได้ทราบ

• การควบคุมภายในและการรายงาน

บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและกระบวนการท�าบัญชีอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและต่อเนือ่ง รวมท้ังเสนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวให้คณะกรรมการบรษัิท
ทราบ 

• หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

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

• บทลงโทษ

หากผูบ้รหิาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจ้างประจ�า ลกูจ้างชัว่คราว ทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม
นโยบายนี้แล้วไม่กระท�าตาม บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�าส่ังอันชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษัทจัดการ  ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
และมิต้องเรียงล�าดับ ดังต่อไปนี้ 

1)  ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา

2)  ภาคทัณฑ์และท�าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร

3)  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทเห็นสมควร

4)  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ
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10.2.3	 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น

บรษิทัจดัการได้ผ่านการรบัรองเข้าเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยเป็น 1 ใน 109 บริษัทที่ผ่านการ
รับรองในระดับการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลกัดันให้เกดิการต่อต้านการทจุรติในวงกว้าง  เป็นโครงการทีไ่ด้รับการ
สนบัสนนุการจดัท�าโดยรัฐบาลและส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
ด�าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
ธุรกจิตลาดทนุ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.bblam.co.th
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	 11.1	สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

จากการประเมินระบบการก�ากับดูแลการปฏิบตังิานภายในบรษิทัจัดการในด้านต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จัดการกองทุน  เห็นว่าระบบการก�ากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการด�าเนินงาน
ของผู้จัดการกองทุน ท�าให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/ผู้บริหาร น�าไปใช้โดยมิ
ชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการ
ก�ากับดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน

	 11.2	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

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

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ
ท�างาน 

และการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นายสุธีร์	
คันธารวงสกุล

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท�างาน
Deputy Managing 
Director, Head of 
Compliance & Legal 
บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
การฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตร Compliance 
Refresher Course

เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั 
นโยบาย และข้อก�าหนดของหน่วย
งานทางการทีเ่กีย่วข้อง เช่น ส�านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจัดการ

(2)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
และการอบรมของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้ว เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงาน Compliance &Legal เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ
ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3)   หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
นี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11
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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* 18 ส.ค. 58 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB15827A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.40% 60.00

บลจ. บัวหลวง* 18 ส.ค. 58 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB15827B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.405% 15.00

บลจ. บัวหลวง* 18 ส.ค. 58 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB15827B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.405% 5.00

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง

	 12.1.2	ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกองทุนกบับรษัิทจัดการและบคุคลทีเ่กีย่วข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไปและในราคาตลาด 

	 12.1.3	นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกัน	และแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิด
กรณดีงักล่าว บรษิทัจดัการจะก�าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยท่ัวไปและในราคา
ตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) 
และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12
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	 12.1.4	แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บคุคลทีมี่ส่วนได้เสยีกบัการท�าธรุกรรมจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจเข้าท�าธรุกรรมกบับุคคล

ที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม

และเหมาะสม

	 12.2	รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	 12.2.1	ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

  - ไม่มี -

	 12.2.2	ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

- ไม่มี -

 12.2.3	นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิด
กรณดีงักล่าว บรษิทัจดัการจะก�าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยท่ัวไปและในราคา
ตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) 
และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

	 12.2.4	แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บคุคลทีมี่ส่วนได้เสยีกบัการท�าธรุกรรมจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจเข้าท�าธรุกรรมกบับุคคล

ที่เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม

และเหมาะสม

	 12.3	ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
  

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล
แอสโซซิเอชั่น

เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารธนชาต Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทิสโก้ เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารยูโอบี เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย)

เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทหารไทย เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เอกสาร Research และ 
Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



ส่วนที่ 

3 การดำาเนินกิจการของกองทุน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของบริษัทจัดการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

13

14
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	 13.1	ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม

    
2559 

                     (หน่วย : บาท)
2558 

บาท
ร้อยละ

ของสินทรัพย์รวม บาท
ร้อยละ

ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิตาม

มูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: 61,399 ล้านบาท 
(2558: 61,399 ล้านบาท))

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

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

1,348,840,940 2.02 1,227,169,778 1.87

เงินฝากธนาคาร 64,065,560 0.10 108,077,447 0.16
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 1,528,587 0.00 838,740 0.00
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 16,220,358 0.02 387,261,042 0.59
สินทรัพย์อื่น    5,254,620 0.01 5,752,438 0.01
รวมสินทรัพย์	 	  
 

66,835,910,065 100.00 65,739,099,445 100.00

หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 24,430,149 0.04 146,706,137 0.22
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,769,411 0.03 98,256,386 0.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 5,588,618 0.01 5,349,083 0.01
หนี้สินอื่น 526,637 0.00 419,024 0.00
รวมหนี้สิน 52,314,815 0.08 250,730,630 0.38
สินทรัพย์สุทธิ 66,783,595,250 99.92 65,488,368,815 99.62
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน

หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย  
มูลค่าหน่วยละ 10.6750 บาท 
(2558: 5,788,000,000 หน่วย  
มูลค่าหน่วยละ 10.7230 บาท)

61,786,900,000 92.44 62,064,724,000 94.41

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,786,900,000 92.44 62,064,724,000 94.41
ก�าไรสะสม 4,996,695,250 7.48 3,423,644,815 5.21
สินทรัพย์สุทธิ 66,783,595,250 99.92 65,488,368,815 99.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.5382 11.3145

13
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2559
                       (หน่วย : บาท)

2558

บาท
ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน

สิทธิรายได้สุทธิ*
4,475,341,528 99.51 3,957,213,287 99.34

ดอกเบี้ยรับ 22,055,932 0.49 26,460,576 0.66
รวมรายได้ 4,497,397,460 100.00 3,983,673,863 100.00
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 52,958,028 1.18 52,271,751 1.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 14,122,140 0.31 13,939,134 0.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,361,011 0.12 5,350,000 0.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 9,637,825 0.21 11,299,016 0.29
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย 

หน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย
371,040,684 8.25 370,026,911 9.29

ค่าใช้จ่ายอื่น 23,790,478 0.53 11,115,298 0.28
รวมค่าใช้จ่าย 476,910,166 10.60 464,002,110 11.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,020,487,294 89.40 3,519,671,753 88.35
รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2,371 0.00 - -
รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัด

ค่าเงินลงทุน
1,390,004,770 30.91 910,003,368 22.85

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,390,007,141 30.91 910,003,368 22.85
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ

ด�าเนินงาน 5,410,494,435 120.30 4,429,675,121 111.20

บาท
ร้อยละของรายได้
จากค่าโดยสาร บาท

ร้อยละของรายได้
จากค่าโดยสาร

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ
รายได้จากค่าโดยสาร 6,397,131,833 100.00 5,874,069,994 100.00
หัก: ต้นทุนค่าโดยสาร (1,256,865,955) (19.65) (1,273,451,546) (21.68)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (75,150,373) (1.17) (73,239,103) (1.25)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (369,819,008) (5.78) (363,328,878) (6.18)
รายจ่ายฝ่ายทุน (219,954,969) (3.44) (206,837,179) (3.52)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (1,921,790,305) (30.04) (1,916,856,706) (32.63)
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน

สิทธิรายได้สุทธิ 4,475,341,528 69.96 3,957,213,287 67.37
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งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)
2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน
 

5,410,494,435
 

4,429,675,121
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (6,731,507,990) (5,553,471,147)
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 6,619,958,144 5,595,000,000
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (111,549,846) 41,528,853
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (689,847) (777,187)
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 497,818 (1,694,941)
เจ้าหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (122,275,988) 99,578,883
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (76,486,975) 70,430,524
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 239,535 726,120
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 107,613 98,331
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัด

จ�าหน่าย
371,040,684 370,026,911

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย (10,114,175) (23,257,650)
รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (2,371) -
รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (1,390,004,770) (910,003,368)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,071,256,113 4,076,331,597
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (277,824,000) (445,676,000)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (3,837,444,000) (3,600,136,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,115,268,000) (4,045,812,000)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (44,011,887) 30,519,597
เงินฝากธนาคารต้นปี 108,077,447 77,557,850
เงินฝากธนาคารปลายปี 64,065,560 108,077,447
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)
2559 2558

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
 

11.3145
 

11.2481
บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                    -                    -
รายได้จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.6946 0.6081
รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 0.2401 0.1573

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.9347 0.7654
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.0480) (0.0770)

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.6630) (0.6220)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 11.5382 11.3145
อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)
 

8.22
 

6.80
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 66,783,595,250 65,488,368,815
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 65,850,435,234 65,130,616,710

 13.2	อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ	
  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2559 2558
ผลการด�าเนินงานในภาพรวม	(ร้อยละ)
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี* 8.22 6.80
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี
         

6.83
         

6.12
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี
 

0.72
 

0.71
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี 6.11 5.41
อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**
 

0.15
 

0.23

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�านวนวันทั้งปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
**การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขาย

เงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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2559 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 27.43 5.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 27.04 5.33

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร	(ร้อยละ)
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ 

โอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม
 

99.51
 

99.34
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อ

รายได้ค่าโดยสาร
 

69.96
 

67.37
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร 30.04 32.63

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม 10.60 11.65
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 89.40 88.35
อัตรารายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย

ลงทุนตัดจ�าหน่ายต่อรายได้รวม 97.65 97.64

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

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

* อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดย
ไม่รวมรายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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	 14.1	การวิเคราะห์การด�าเนินงานที่ผ่านมา

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานในส่วนนี ้ควรอ่านคูก่บังบการเงินส�าหรบัปี 2558/59 งบ
การเงินส�าหรับปี 2557/58 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีนั้นๆ

14.1.1 ภาพรวมของการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

- ภาพรวมของการด�าเนินงาน
ส�าหรับปี 2558/59 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�าเนินงาน 5,410.49 ล้านบาท มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ 65,850.44 ล้าน
บาท ท�าให้อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถวัเฉลีย่ระหว่างปี 2558/59 อยู่ท่ีร้อยละ 8.22 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.42 จากร้อยละ 6.80 ในปี 2557/58 
เนื่องจากในปี 2558/59 กองทุนมีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิมาก
ขึน้จากรายได้จากค่าโดยสารทีเ่พิม่ขึน้ และมรีายการก�าไรสทุธท่ีิยงัไม่เกดิขึน้จากเงินลงทนุเพิม่ขึน้
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (อัตราส่วนคิดลดถูกปรับลดจากร้อยละ 9 
เหลือร้อยละ 8)

ส�าหรับปี 2558/59 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 4,497.40 ล้านบาท โดยอัตราส่วน
ของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2558/59 ของกองทุน เท่ากับ
ร้อยละ 6.83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.71 จากร้อยละ 6.12 ในปี 2557/58 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่มากขึ้นจากรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น

กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2558/59 เท่ากับ 476.91 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่าย
รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2558/59 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 0.72 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยร้อยละ 0.01 จากปี 2557/58

กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2558/59 เท่ากับ 4,020.49 ล้านบาท อัตราส่วนของ
รายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2558/59 ของกองทุน เท่ากับ
ร้อยละ 6.11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 จากร้อยละ 5.41 ของปี 2557/58 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี 2558/59 ต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2558/59 เท่ากับร้อยละ 0.15 ลดลงร้อยละ 0.08 จากร้อยละ 0.23 ในปี 
2557/58 เนื่องจากในปี 2558/59 เป็นการลงทุนในเงินฝากธนาคารมากกว่าในปี 2557/58  

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของบริษัทจัดการ
(ManagementDiscusssionandAnalysis:MD&A)

14
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- การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

วันที่ 17 เมษายน 2556  กองทุนได้ลงทุนครั้งแรกในรายได้สุทธิท่ีจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานนบั
จากวันท่ีท�าการซื้อขายเสร็จส้ินจนถึงวันส้ินสุดอายุสัญญาสัมปทาน 
คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

วันที่ 1 มิถุนายน 2556   บีทีเอสซีได้ปรับค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตรา
เท่ากับ 15-42 บาท 

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

วันที่ 15 กันยายน 2557  บทีเีอสซไีด้ท�าสญัญาซ่อมบ�ารงุโครงการระบบขนส่งมวลชนกบัซเีมนส์ 
เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) ภายใต้สัญญาดัง
กล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและ
ค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ารุงของโครงการ (ส่วนหลักและ
ส่วนต่อขยาย) ตลอดระยะเวลา 15 ปี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  บทีีเอสซไีด้ปรบัราคาค่าโดยสารของบตัรโดยสารประเภท 30 วนั ส�าหรบั
บุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว ประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน 
– นักศึกษา เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว และประเภท 1 วันเป็นราคา 140 
บาท 

วันที่ 2 มกราคม 2559  บทีีเอสซไีด้ประกาศส้ินสดุโปรโมชัน่ค่าโดยสารของบตัรโดยสารประเภท
เติมเงิน ให้เก็บในราคาปกติ 15-42 บาท

14.1.2 ความสามารถในการท�าก�าไร

 งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2558/59 เท่ากับ 4,020.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 500.82 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 14.23 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2557/58 ที่ 3,519.67 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้รวมส�าหรบัปี 2558/59 เท่ากบั 4,497.40 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 3,983.67 ล้านบาท ในปี 2557/58 
จ�านวน 513.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.90 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญา
สัมปทานที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2558/59 เท่ากับ 6,397.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
5,874.07 ล้านบาท ในปี 2557/58 จ�านวน 523.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.90 เนื่องจากจ�านวนผู้
โดยสารทีเ่พิม่ขึน้จากการเตบิโตตามธรรมชาต ิและฐานทีต่�า่ในปีก่อนโดยมสีาเหตหุลกัจากความไม่สงบ
ทางการเมือง กอปรกับอัตราค่าโดยสารเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้นจากการปรับส่วนลดค่าโดยสารส�าหรับบัตร
โดยสารประเภทรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และการยกเลิกส่วนลดค่าโดยสารส�าหรับบัตร
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โดยสารประเภทเติมเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปี 2558/59 
เท่ากับ 1,921.79 ล้านบาท (ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร 1,256.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 
75.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 369.82 ล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทนุ 219.95 ล้านบาท) เพิม่
ขึ้นเล็กน้อยจาก 1,916.86 ล้านบาท ในปี 2557/58 (ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร 1,273.45 ล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 73.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 363.33 ล้านบาท และรายจ่ายฝ่าย
ทุน 206.84 ล้านบาท) จ�านวน 4.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.26 สาเหตุหลักมาจากรายจ่ายฝ่ายทุน
เพิ่มขึ้น 13.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.34 เนื่องจากปี 2558/59 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า
หลายรายการเช่น ระบบสื่อสาร ระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อย 1.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.61 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6.49 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 1.79 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าโดยสารลดลง 16.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.30 เนื่องจาก
ค่าสาธารณูปโภคและค่าซ่อมบ�ารุงที่ลดลงจากการซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ในปีก่อน แต่บางส่วนหักกลบกับ
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2558/59 เท่ากับ 476.91 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุน 82.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 
371.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 23.79 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 12.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.78 จาก
จ�านวน 464.00 ล้านบาท ในปี 2557/58 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทนุ 
82.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 370.03 ล้านบาท และค่า
ใช้จ่ายอื่น 11.12 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2558/59 มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการบริหารให้แก่บีทีเอสซีเพิ่มขึ้น 

รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ในปี 2558/59 กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม จ�านวน 1,390.00 ล้านบาท (จากเดิม 
64,010.00 ล้านบาท เป็น 65,400.00 ล้านบาท) จึงรับรู้ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุน จ�านวน 1,390.00 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

ส�าหรับปี 2558/59 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อ
รายได้รวม เท่ากับร้อยละ 99.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557/58 อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 
0.17 จากร้อยละ 99.34 ส�าหรับปี 2557/58 เป็นผลมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน
สทิธริายได้สทุธทิีเ่พิม่ขึน้ เมือ่วเิคราะห์อตัราส่วนรายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้
สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2558/59 เท่ากับร้อยละ 69.96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.59 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2557/58 ที่ร้อยละ 67.37 เน่ืองจากรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มข้ึนมากกว่าค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานรวมที่เพ่ิมขึ้น โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 
2558/59 เท่ากับร้อยละ 30.04 ลดลงร้อยละ 2.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557/58 ที่ร้อยละ 32.63 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2558/59 ลดลงร้อยละ 1.05 เหลือร้อยละ 10.60 จากร้อย
ละ 11.65 ในปี 2557/58 ถึงแม้ค่าใช้จ่ายรวมจะเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนของ
รายได้รวมที่เพิ่มขึ้น จึงท�าให้อัตราส่วนนี้ลดลง

เม่ือพจิารณาอัตราส่วนรายได้จากการลงทนุสทุธต่ิอรายได้รวมส�าหรบัปี 2558/59 เท่ากบัร้อยละ 89.40 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05 จากร้อยละ 88.35 ในปี 2557/58 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากเงินลงทุน
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ รวมถึงการลดลงของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมของกองทุน
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ส�าหรับอัตรารายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัด
จ�าหน่ายต่อรายได้รวมส�าหรับปี 2558/59 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 97.65 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 
0.01 จากปี 2557/58 ที่ร้อยละ 97.64 

จากอัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไรของกองทุนในปี 2558/59 ล้วนมีอัตราส่วนที่ดีขึ้น แสดงให้
เห็นว่า กองทุนมีความสามารถในการหาก�าไรที่ดีขึ้น

14.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 66,835.91 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุน
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,400.00 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1,390.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.17 จาก 64,010.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,412.91 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 77.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.82 จาก 
1,335.25 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) และสินทรัพย์อื่น 23.00 ล้านบาท (ลดลง 370.85 หรือ
ร้อยละ 94.16 จาก 393.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากการตัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างปี) รวมมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,096.81 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.67 จาก 65,739.10 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2558 

สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 66,783.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,295.23 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.98 จาก 65,488.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็น 11.5382 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.2237 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2558/59 เท่ากับร้อยละ 6.07 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 จาก
ร้อยละ 5.38 ในปี 2557/58 เนื่องจากรายได้จากการลงทุนสุทธิที่สูงขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่า กองทุนมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้น

ส�าหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2558/59 เท่ากับ 0.07 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.01 
เท่า จาก 0.06 เท่า ในปี 2557/58 

14.1.4 ความสามารถในการช�าระหนี้

งบดุล

หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจ�านวน 52.31 ล้านบาท ลดลง 198.42 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 79.14 จาก 250.73 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้จาก
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและเจ้าหนี้อื่นค่าซ้ือหลักทรัพย์ลดลง โดยบางส่วนหักกลบกับการ
เพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารให้แก่ BTSC ทั้งนี้ หนี้สินของกองทุน
เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 27.43 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 5.34 เท่า 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เนื่องจากกองทุนมีหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ลดลงอย่างมากตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กอปรกับสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
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อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 27.04 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 
5.33 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้นจาก
อัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการช�าระหน้ีระยะสั้นและมีความ
คล่องตัวในการช�าระหนี้ระยะสั้น

14.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 794.07 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 355.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.26 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
ที่จ�านวน 438.08 ล้านบาท 

(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ส�าหรับปี 2558/59 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 4,071.26 ล้านบาท โดย
เมื่อเทียบกับปี 2557/58 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 4,076.33 ล้าน
บาท ลดลง 5.08 ล้านบาท แม้ในปี 2558/59 จะมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน
เพิ่มขึ้นก็ตาม สาเหตุหลักเกิดจากกองทุนมีการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ มีการช�าระเจ้าหนี้
จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้และเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รวมถึงมีก�าไรสุทธิที่ยังไม่
เกดิข้ึนจากเงนิลงทนุทีไ่ม่ใช่เงนิสดเพิม่ข้ึน  ท�าให้กองทุนมเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด�าเนนิงานลดลง 

แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุน เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน กองทุนมีกระแส
เงินสดสุทธิใช้ไปจ�านวน 4,115.27 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 
277.82 ล้านบาท และการแบ่งปันส่วนทนุให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,837.45 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2557/58 จ�านวน 69.46 ล้านบาท

(2) รายจ่ายลงทุน & แผนรายจ่ายลงทุน

ส�าหรบัปี 2558/59 กองทนุมรีายจ่ายลงทนุส�าหรบัเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธิ 
จ�านวน 219.95 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง 28.62 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ส�าหรับรถไฟฟ้า 107.45 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 
83.88 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า และ
เป็นรายจ่ายทีเ่ป็นไปตามทีก่�าหนดในโครงการ โดยรายจ่ายลงทนุหลกัส�าหรบัปี 2558/59 ประกอบ
ด้วย ค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล (Backbone Transmission Network Upgrade) 45.32 ล้าน
บาท ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (Automatic Fare 
Collection System and Relevant Equipments) 39.36 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคาร 28.16 ล้าน
บาท ค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 23.11 ล้านบาท และค่า
ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย (PABX : Private Automatic Branch Exchange) 18.16 ล้านบาท ทั้งนี้ 
รายจ่ายลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2558/59 ต�่ากว่าแผนรายจ่ายลงทุนที่ประมาณการไว้ที่ 283.56 ล้าน
บาท จ�านวน 63.61 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเลื่อนการก่อสร้างเพิ่มเติมส�าหรับสถานี
บรกิารในอนาคต 45.00 ล้านบาท และเลือ่นการจ่ายค่าปรบัปรงุเครอืข่ายขนส่งข้อมลู (Backbone 
Transmission Network Upgrade) 11.10 ล้านบาท ซึ่งจะด�าเนินการต่อไปในปีหน้า
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ส�าหรบัปี 2557/58 กองทนุมรีายจ่ายลงทนุส�าหรบัเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธิ 
จ�านวน 206.84 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง 88.56 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ส�าหรับรถไฟฟ้า 88.06 ล้านบาท และ 3) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 
30.22 ล้านบาท

ส�าหรบัแผนรายจ่ายลงทนุส�าหรบักองทนุในปี 2559/60 ทางบทีเีอสซมีแีผนรายจ่ายทัง้สิน้ 490.85 
ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟ 311.93 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 84.67 ล้านบาท 
3) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 61.36 ล้านบาท และ 4) ค่าอะไหล่ส�ารองและ
อื่นๆ 32.89 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักจะเป็นค่ารถไฟที่จะสั่งทั้งหมด 3 ขบวน ขบวน
ละ 4 ตู้ เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 800 ล้านบาท โดยทยอยจ่ายทั้งหมดประมาณ 4 ปี ค่า
ปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล (Backbone Transmission Network Upgrade) 19.22 ล้านบาท 
ค่าตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction substation) 19.19 ล้านบาท ค่าระบบชุมสาย
โทรศัพท์ย่อย (PABX : Private Automatic Branch Exchange) 15.00 ล้านบาท และค่าปรับปรุง
อาคาร 13.62 ล้านบาท

(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อใช้ในการด�าเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน แต่ถ้าหาก
กองทนุมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะกูย้มืเงนิ กองทนุกค็าดว่าน่าจะท�าได้ไม่ยาก เนือ่งจากอตัราส่วนหนีส้นิ
ต่อสินทรัพย์ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

(4) ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตาม Covenant

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 หนี้สินรวมของกองทุน มีจ�านวน 52.31 ล้านบาท ลดลง 198.42 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 79.14 จาก 250.73 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สาเหตุหลักมาจาก
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและเจ้าหนี้อื่นค่าซื้อหลักทรัพย์ลดลง โดยบางส่วน
หักกลบกับการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารให้แก่ BTSC ทั้งนี้ 
หนี้สินของกองทุนเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

กองทุนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 0.001 เท่า ลดลงจาก
อัตรา 0.004 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่าหนี้สินมาก แสดงว่า
กองทุนมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินได้อีกมาก

14.1.6 ผลตอบแทนของกองทุน

อัตราผลตอบแทนของกองทุน จากตารางในหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงิน
คนืทนุ ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในรอบปีบัญช ี2558/59 จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่ายเงนิปันผลครัง้
ที่ 9-12 รวมเป็นเงินปันผล 0.692 บาท/หน่วย และส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2557/58 
จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5-8 รวมเป็นเงินปันผล 0.606 บาท/หน่วย โดยคิดเป็น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้ 
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อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี	2558/59	(ร้อยละ) ปี	2557/58	(ร้อยละ)

ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
(ราคา IPO เท่ากับ 10.80 บาท)

6.41 5.61

ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (10.723 บาท) 6.45 5.65

ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (10.675 บาท) 6.48 5.68

ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (11.50 บาท) 6.02 5.27

ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (10.40 บาท) 6.65 5.83

จากตารางอัตราผลตอบแทนข้างต้น จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนของกองทนุในปี 2558/59 เพิม่ขึน้จาก
อัตราผลตอบแทนของกองทุนในปี 2557/58 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ส�าหรับรอบปีบัญชี 2558/59 เท่ากับร้อยละ 99.62 ใกล้เคียงกับ
ร้อยละ 99.65 ส�าหรบัรอบปีบญัช ี2557/58 แสดงให้เหน็ว่ากองทุนได้จ่ายเงนิปันผลในระดบัท่ีสงูเกอืบ
ทั้งหมดของก�าไรที่จ่ายปันผลได้

	 14.2	ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

14.2.1 รายจ่ายลงทุน

บีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับกองทุนในปี 2559/60 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 490.85 ล้านบาท แบ่ง
เป็น 1) ค่ารถไฟ 311.93 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 84.67 ล้านบาท 3) ค่าอุปกรณ์และ
เฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัส�านกังาน 61.36 ล้านบาท และ 4) ค่าอะไหล่ส�ารองและอืน่ๆ 32.89 ล้านบาท โดย
แผนรายจ่ายลงทุนหลักจะเป็นค่ารถไฟท่ีจะส่ังท้ังหมด 3 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 800 ล้านบาท โดยทยอยจ่ายท้ังหมดประมาณ 4 ปี ค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล 
(Backbone Transmission Network Upgrade) 19.22 ล้านบาท ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า 
(Traction substation) 19.19 ล้านบาท ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย (PABX : Private Automatic Branch 
Exchange) 15.00 ล้านบาท และการปรับปรุงอาคาร 13.62 ล้านบาท 

14.2.3 สัญญาซ่อมบ�ารุง

วันที่ 15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุด
สญัญาสมัปทาน) ภายใต้สญัญาดงักล่าว บทีีเอสซีมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาและ
ค่าธรรมเนยีมการจดัหาอะไหล่ซ่อมบ�ารงุของโครงการ (ส่วนหลกัและส่วนต่อขยาย) (รวมงานซ่อมบ�ารงุ
รถไฟครั้งใหญ่ – Train overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
จะค�านวณโดยน�ามลูค่าของสญัญาในปีที ่1 ปรบัเพิม่ขึน้โดยองิตามดชันรีาคาผูบ้รโิภคของแต่ละปี โดย
มูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร โดยภาระผูกพันดัง
กล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีเหมาะสม ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บีทีเอสซีมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุง เป็นจ�านวนเงิน 259 ล้าน
บาท และ 3 ล้านยูโร (2558 : 218 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร)
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

รายงานและงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ซึ่งประกอบ
ด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรพัย์สทุธ ิงบกระแสเงินสดและข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีส้ินสดุเดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการ
บัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารกองทนุเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารกองทนุพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิติัตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมนิความเสีย่งดังกล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกับการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิ
โดยถูกต้องตามท่ีควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะ
สมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทนุใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชท่ีีจดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร
กองทุน รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2559
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 
   (ราคาทุน: 61,399 ล้านบาท (2558: 61,399 ล้านบาท)) 7 65,400,000,000 64,010,000,000 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
   (ราคาทุน: 1,348 ล้านบาท (2558: 1,225 ล้านบาท)) 1,348,840,940 1,227,169,778 
เงินฝากธนาคาร 9 64,065,560 108,077,447 
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 1,528,587 838,740 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 16,220,358 387,261,042 
สินทรัพย์อื่น 5,254,620 5,752,438 
รวมสินทรัพย์  66,835,910,065 65,739,099,445 
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 11 24,430,149 146,706,137 
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,769,411 98,256,386 
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 5,588,618 5,349,083 
หนี้สินอื่น 526,637 419,024 
รวมหนี้สิน  52,314,815 250,730,630 
สินทรัพย์สุทธิ  66,783,595,250 65,488,368,815 
สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6750 บาท
      (2558: 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.7230 บาท) 12 61,786,900,000 62,064,724,000 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  61,786,900,000 62,064,724,000 
ก�าไรสะสม 13  4,996,695,250 3,423,644,815 
สินทรัพย์สุทธิ  66,783,595,250 65,488,368,815 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  11.5382 11.3145 
จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 5,788,000,000 5,788,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
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รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

97

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 8, 11  4,475,341,528  3,957,213,287 

ดอกเบี้ยรับ  22,055,932  26,460,576 

รวมรายได้  4,497,397,460  3,983,673,863 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11, 15  52,958,028  52,271,751 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 15  14,122,140  13,939,134 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 15  5,361,011  5,350,000 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  9,637,825  11,299,016 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 10  371,040,684  370,026,911 

ค่าใช้จ่ายอื่น  23,790,478  11,115,298 

รวมค่าใช้จ่าย  476,910,166  464,002,110 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  4,020,487,294  3,519,671,753 

รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  2,371  - 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 1,390,004,770 910,003,368 

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน  1,390,007,141  910,003,368 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

98

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,020,487,294 3,519,671,753 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2,371  - 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1,390,004,770 910,003,368 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน  5,410,494,435  4,429,675,121 

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี 12  (277,824,000)  (445,676,000)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 6, 14  (3,837,444,000)  (3,600,136,000)

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  1,295,226,435  383,863,121 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 65,488,368,815  65,104,505,694 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

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

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

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

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

   การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ  (111,549,846)  41,528,853 

   ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (689,847)  (777,187)

   สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 497,818  (1,694,941)

   เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (122,275,988)  99,578,883 

   เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (76,486,975)  70,430,524 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 239,535  726,120 

   หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 107,613  98,331 

   ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 371,040,684  370,026,911 

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

   รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (2,371)  - 

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

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,071,256,113  4,076,331,597 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (3,837,444,000)  (3,600,136,000)

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

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  (44,011,887)  30,519,597 

เงินฝากธนาคารต้นปี  108,077,447  77,557,850 

เงินฝากธนาคารปลายปี  64,065,560  108,077,447 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ส�าหรับงวดตั้งแต่

วันที่ 17 เมษายน 
2556 

ส�าหรับปีสิ้นสุด ส�าหรับปีสิ้นสุด  (วันจดทะเบียนตั้งกองทุน) 

วันที่ 31 มีนาคม 
2559

วันที่ 31 มีนาคม 
2558

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2557

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี/งวด  11.3145 11.2481  - 
บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  -  -  10.8000 
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
   รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.6946 0.6081  0.5793 
   รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 0.2401 0.1573  0.2938 
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.9347 0.7654 0.8731 
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.0480)  (0.0770)  - 
 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.6630)  (0.6220)  (0.4250)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด  11.5382  11.3145  11.2481 

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อ
			มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด	(ร้อยละ) 8.22 6.80 7.87 

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด (บาท) 66,783,595,250 65,488,368,815 65,104,505,694 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 0.72 0.71 0.71 
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 6.83 6.12 5.93 
อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
   ระหว่างปี/งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด  
   (ร้อยละ)*

0.15  0.23  94.00 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (บาท) 65,850,435,234 65,130,616,710 64,231,056,785 

* การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน
 ต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขาย
 โดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
รองกรรมการผู้จัดการ

(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท

101

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

1.	 ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้าง 
พื้นฐานประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเม่ือวันที่ 17 เมษายน 
2556 โดยไม่มีการก�าหนดอายุของโครงการ กองทุนฯ ระดมเงินลงทุนจากประชาชนและ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการน�าเงินที่ได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯ ได้ลงทุน
เริม่แรกในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธจิากการด�าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัของบริษทั ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 
17.0 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่ง
ชาติถึงสถานีสะพานตากสิน (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก”) ทั้งนี้กองทุนฯ อาจด�าเนินกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระท�าได้
ตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎข้อบงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556

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

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วย
ลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ�าหน่ายแล้ว

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

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

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 ก.		มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 กองทุนฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 เมษายน 2558 ส�าหรับกองทุนฯ) มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วน
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ใหญ่เป็นการปรับปรงุถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตคีวามและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน การน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของ
กองทนุฯ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 13 เรือ่ง การวดัมลูค่ายุตธิรรม เป็นมาตรฐาน
การบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญดังต่อไปนี้

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่
เกีย่วข้องอ่ืน กจิการจะต้องวดัมูลค่ายตุธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้และใช้วิธเีปลีย่นทนัทเีป็นต้น
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

	 ข.		มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 
2559 (เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2559 ส�าหรับกองทุนฯ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรบัปรงุหรอืจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ บรษิทั
จัดการฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจะบันทึกเป็นรายได้ตามจ�านวนท่ีระบุในสัญญาโดย
ถือตามเกณฑ์คงค้าง 

 ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนี้โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงและถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

	 4.2	การวัดค่าเงินลงทุน

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดที่กองทุนฯจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน
ลงทุนนั้น

	 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดการฯ ก�าหนดราคายุติธรรม
ของเงนิลงทนุดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินโดยใช้ราคาทีไ่ด้จากรายงานการประเมนิมลูค่าหรอืรายงานการสอบ
ทานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสดุจากผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินมูลค่าจะท�าเม่ือมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แต่อย่างน้อยจะจัด
ให้มีการประเมินมูลค่าทุกสามปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดและจัดให้มีการสอบทานการประเมิน
มูลค่าอย่างน้อยทุกหนึ่งปี นับแต่วันที่มีการประเมินราคาครั้งล่าสุด

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) ถือเป็นรายการก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นใน
งบก�าไรขาดทุน

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เงนิลงทนุในตราสารหนีใ้นความต้องการของตลาดซึง่เป็นเงนิลงทุนท่ีมตีลาดซ้ือขายคล่องรองรบัแสดงตามมลูค่า
ยตุธิรรมโดยใช้ราคาทีค่�านวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที่ค�านวณจากอัตราผลตอบแทน
ของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งบริษัทจัดการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ก�าไร
หรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน ราคา
ทุนของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวก
ดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันวัดค่าเงินลงทุนในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูก
หนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล

	 4.3	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูก
กองทุนฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อกองทุนฯ บริษัทจัดการฯ ผู้บริหารกิจการโครงสร้าง 
พื้นฐาน ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการฯท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด�าเนินงานของกองทุนฯ

	 4.4	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

	 4.5	ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน/ค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี

	 4.6	การแบ่งปันส่วนทุน

 กองทุนฯ บันทึกลดก�าไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

	 4.7	ภาษีเงินได้

 กองทุนฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย



รายงานประจำาปี 2558/59
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

104

	 4.8	ประมาณการหนี้สิน

 กองทุนฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯ จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระ
ผูกพันนั้นและกองทุนฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

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

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

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

6.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน

 การจ่ายเงินปันผล

 กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีท่ีกองทุนฯมีก�าไรสะสม
เพียงพอ

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

2) ในกรณีที่กองทุนฯ มีก�าไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมได้

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

 การจ่ายเงินปันผลตามข้อ 1) บริษัทจัดการฯ จะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงนิปันผลนั้น หรอืในกรณีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วันนบัแตว่ันปิดสมดุทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน
เพือ่จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เว้นแต่กรณีทีม่เีหตจุ�าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทั
จัดการฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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 ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมมีลูค่าน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในครัง้นัน้และให้สะสมเงนิปันผลดงักล่าวเพือ่
น�าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป

 การลดทุน

 บริษัทจัดการฯ อาจจะกระท�าการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
1) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด
2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการ

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

7.	 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 กองทุนฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 เพื่อรับ
โอนสิทธิรายได้สุทธิที่มาจากการด�าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน
ลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมระหว่างกรุงเทพมหานคร (“กทม.”) และบีทีเอสซ ี
(“สัญญาสัมปทาน”) โดยรายได้สุทธิดังกล่าวครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วันที่สัญญาฯ มีผลบังคับใช้ (17 เมษายน 2556) 
จนถึงวันหมดอายุสัญญาสัมปทาน (4 ธันวาคม 2572) โดยรายได้สุทธิประกอบด้วย รายไดจ้ากคา่โดยสาร และสิทธิ
และการเรียกร้องใดๆ ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน หลังหักด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่าย 
รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานและการบ�ารงุรกัษาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรงุเทพสายหลกัทีเ่กดิขึน้กบับทีเีอสซ ี(ไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้
รบัจากธนาคาร หรอืข้อก�าหนดทางการเงนิอืน่ๆของบทีเีอสซ)ี และค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ท้ังนีร้ายได้สทุธิ
และสิทธิและการเรียกร้องใดๆที่กองทุนฯ จะได้รับตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธินั้นจะไม่รวมรายได้จาก
การประกอบธุรกิจอื่นของบีทีเอสซีซึ่งรวมถึงรายได้จากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้า โครงการรถโดยสารประจ�า
ทางด่วนพิเศษภายใต้สัญญากับ กทม. และรายได้จากพื้นที่โฆษณาและพื้นที่ว่างในสถานีรถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้า

 ภายใต้สญัญาฯ บทีเีอสซตีกลงรบัภาระภาษธีรุกจิเฉพาะอนัเกีย่วเนือ่งกบัรายการสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธิ
ที่เกิดกับกองทุนฯ 

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

1) อัตราร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของประมาณการราย
ได้สุทธิประจ�างวด

2) อัตราร้อยละ15 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้สุทธิประจ�างวด

 ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค�้าประกันโดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี บีทีเอสกรุ๊ปเป็นผู้ให้การค�้าประกันแบบการจ�ากัดความรับผิดต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาฯ (ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่กองทุนฯ จะได้รับ) 
นอกจากนี้ บีทีเอสกรุ๊ปตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบีทีเอสซีขั้นต�่า   ร้อยละ 97.46 ไว้ และเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามภาระผูกพันของบีทีเอสกรุ๊ปตามสัญญาสนับสนุนและค�้าประกัน บีทีเอสกรุ๊ปได้จ�าน�าหุ้นในบีทีเอสซี
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ดังกล่าวทั้งหมดไว้กับกองทุนฯ และเข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นกับกองทุนฯ เพื่อขายหุ้นที่ตนถือในบีทีเอสซีดัง
กล่าวให้แก่กองทนุฯ โดยกองทนุฯ มสีทิธิซือ้หุ้นบีทเีอสซทีีบี่ทเีอสกรุป๊เป็นเจ้าของเมือ่เกดิเหตผุดินดัตามข้อก�าหนด
และเงื่อนไขในสัญญาฯในราคาที่ก�าหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 

 กองทุนฯ จ่ายเงินลงทุนในสัญญาฯ เป็นจ�านวน 61,399 ล้านบาทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 และมีการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ	-	ราคาทุน

เงินลงทุนในสัญญาฯต้นปี 61,399,000 61,399,000

เงินลงทุนในสัญญาฯปลายปี 61,399,000 61,399,000

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนต้นปี 2,611,000 1,701,000

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนระหว่างปี 1,390,000 910,000

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

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิปลายปี	-	ราคา
ยุติธรรม 65,400,000 64,010,000

8.	 รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

   (หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	มีนาคม	2559

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	มีนาคม	2558

รายได้จากค่าโดยสาร 6,397,132 5,874,070

หัก: ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (1,246,691) (1,229,948)

 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุง (455,144) (480,072)

 รายจ่ายฝ่ายทุน (219,955) (206,837)

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 4,475,342 3,957,213
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9.	 เงินฝากธนาคาร

เงินต้น	(พันบาท) อัตราดอกเบ้ีย	(ร้อยละต่อปี)

ธนาคาร/ประเภทบัญชี
31	มีนาคม	

2559
31	มีนาคม	

2558
31	มีนาคม	

2559
31	มีนาคม	

2558

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

    เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 29,422 93,887 0.375 0.625

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

   เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 34,644 14,190 0.500 1.000

รวม 64,066 108,077

10.	 ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

ณ	วันที่	
31	มีนาคม	2559

ณ	วันที่	
31	มีนาคม	2558

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 1,111,095 1,111,095

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (1,094,875) (723,834)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 16,220 387,261

ค่าตัดจ�าหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปี 371,041 370,027

11.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี กองทนุฯ มรีายการธุรกิจท่ีส�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาระหว่างกองทนุฯ และบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด
   (บริษัทจัดการฯ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 52,958 52,272 ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
   (บริษัทย่อยของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่)

รับโอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิ 4,475,342 3,957,213 ตามที่ระบุในสัญญา

ส�ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ     
   ในการบริหาร

14,276 1,132 ตามที่ระบุในสัญญา

เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 56,860 53,407 ตามที่ระบุในสัญญาตามที่เกิดขึ้นจริง
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

2559 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 4,540 4,464

บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 24,430 146,706

ส�ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร 14,276 1,132

12.	 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน

 รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 
2558 มีดังนี้

2559 2558

จ�านวนหน่วย
มูลค่า 

ต่อหน่วย จ�านวนเงิน จ�านวนหน่วย
มูลค่า 

ต่อหน่วย จ�านวนเงิน
(พันหน่วย) (บาท) (พันบาท) (พันหน่วย) (บาท) (พันบาท)

ยอดต้นปี 5,788,000 10.7230 62,064,724 5,788,000 10.8000 62,510,400

การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.0480) (277,824) - (0.0770) (445,676)

ยอดปลายปี 5,788,000 10.6750 61,786,900 5,788,000 10.7230 62,604,724

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทจัดการฯได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0480 บาท คิด
เป็นจ�านวนเงิน 278 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วน
เกินเนื่องจากกองทุนมีเงินสดส่วนเกินจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นค่าใช้
จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นผลให้
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีจ�านวนทั้งสิ้น 61,787 ล้านบาท โดยการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือ
ชี้ชวนโครงการรวมถึงประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนฯ และประกาศส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 22/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4)
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13.	 ก�าไรสะสม

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31มีนาคม

2559 2558

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม 6,872,682 3,353,011

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 2,610,999 1,700,995

หัก: การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม (6,060,036) (2,459,900)

ก�าไรสะสมต้นปี 3,423,645 2,594,106

บวก: การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี 5,410,494 4,429,675

หัก: การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี (3,837,444) (3,600,136)

ก�าไรสะสมปลายปี 4,996,695 3,423,645

14.	 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ประกาศจ่าย ส�าหรับรอบระยะเวลา อัตราหน่วยละ รวม
(บาท) (พันบาท)

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

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

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

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

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

23 พฤษภาคม 2557 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 0.154 891,352

13 สิงหาคม 2557 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 0.151 873,988

10 พฤศจิกายน 2557 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 0.156 902,928

10 กุมภาพันธ์ 2557 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 0.161 931,868

รวมเงินปันผลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 0.622 3,600,136
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15.		ค่าใช้จ่าย

 บริษัทจัดการฯ ค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

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

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุฯ ได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทุนฯ ทั้งนี้จะไม่ต�่ากว่า 350,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�านองเดียวกัน) 
และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นต้น

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุคดิในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงนิทนุจดทะเบยีนของ
กองทุนฯ ทั้งนี้สูงสุดจ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในท�านองเดียวกัน)

16.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินลงทุน

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนฯได้ซื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน) เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 10,611 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.11 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (2558: จ�านวน 10,818 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.61)

17.	 ภาระผูกพัน

17.1 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่า
ธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สัญญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและหนังสือชี้ชวน

17.2 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

17.3 กองทนุฯ มีภาระผกูพนัทีเ่ก่ียวข้องกบัค่าใช้จ่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธใินนาม
ของบีทีเอสซีดังต่อไปนี้

1) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 กองทนุฯ มภีาระผกูพนัทีเ่ก่ียวข้องกับการปรับปรงุระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั และการ

ปรับปรุงอาคารส�านักงาน

2) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าและบริการ
 กองทุนฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า สัญญาบริการและสัมปทานอื่นๆ ที่จะต้องจ่ายช�าระในอนาคต
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3) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุงฯ
 กองทุนฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ในการ

ซ่อมบ�ารุงของโครงการ

4) การค�้าประกัน
 กองทุนฯ มีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งออกโดยธนาคารในนามของ 

บีทีเอสซีให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ�านวนประมาณ 38 ล้านบาท (2558: 38 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

5) ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 กองทุนฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในอนาคตใน

กรณีทีพ่นกังานของบีทเีอสซเีกษยีณอายุในระหว่างอายคุงเหลอืของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลัก

17.4 กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการที่ต้องจ่ายช�าระในอนาคต จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย
ภายใต้สัญญาดังกล่าวมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

31	มีนาคม	2559 31	มีนาคม	2558

จ่ายช�าระ

   ภายใน 1 ปี 6 4

   มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 5 8

18.	 ส่วนงานด�าเนินงาน

 กองทุนฯ ด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ ก�าไร สินทรัพย์และหนี้สินท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินนี้จึงเก่ียวข้องกับส่วนงานทาง
ธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว

19.	 เครื่องมือทางการเงิน

	 19.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงินทีส่�าคัญของกองทนุฯ ตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝากธนาคาร 
ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีจ้ากสญัญาซ้ือและโอนสิทธริายได้สุทธ ิกองทุนฯ มคีวามเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัท
จัดการฯควบคมุความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มกีารน�าส่งเงินสดรับจากรายได้คา่โดยสารสทุธิให้แก่กองทุนฯ 
เป็นรายวัน ดังนั้น กองทุนฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ 
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	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 กองทุนฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
หรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯจึงอยู่ในระดับต�่า

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ
ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2559

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ภายใน	1	ปี

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,349 - - 1,349 1.325 - 1.600
เงินฝากธนาคาร - 64 - 64 0.375 - 0.500
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและ       
   โอนสิทธิรายได้สุทธิ - - 24 24 -
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 22 22 -
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย - - 6 6 -

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2558

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ภายใน	1	ปี

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,227 - - 1,227 1.75 - 2.55
เงินฝากธนาคาร - 108 - 108 0.63 - 1.00
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและ      
   โอนสิทธิรายได้สุทธิ - - 147 147 -
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 98 98 -
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย - - 5 5 -
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนฯไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล

	 19.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทนุฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีง
กับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กองทุนฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงินทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กันในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวาม
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความ
เกีย่วข้องกนั วธีิการก�าหนดมลูค่ายติุธรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมจะก�าหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

20.	 การบริหารจัดการทุน	

 วตัถปุระสงค์ของกองทุนฯในการบรหิารทางการเงนิคอืการด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 
และการด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการ
จัดตั้งกองทุนฯ

21.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ�านาจของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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เอกสารแนบ 2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2558	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2559

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
จ�านวนเงิน

หน่วย : พันบาท
ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  52,958.03 0.08

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  14,122.14 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  5,361.01 0.01

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย  371,040.68 0.56

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  9,637.83 0.01

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  23,790.48 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 	476,910.17	 0.72

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
              สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 65,850,435,234 บาท
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เอกสารแนบ 3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
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วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤษภาคม 2559






