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1.สรปุข้อมลูส�าคญักองทนุ

ส่วนท่ี1
สรปุข้อมลูส�าคญัของกองทุน



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทรายงานประจำาปี 2562/632

ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส�าคัญของกองทุน

1.	 สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน

	 1.1	 สำระส�ำคัญของกองทุน

	 	 1.1.1	ชื่อกองทุน	ประเภท	เงินทุนจดทะเบียน	และอำยุกองทุน

  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)

·	หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	4 60,438,296,000 บาท 

   (หกหมื่นสี่ร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)

·	หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	5 59,257,544,000 บาท 

   (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาท)

·	หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	6 58,545,620,000 บาท 

   (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นบาท)

·	หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	7 58,348,828,000 บาท 

   (ห้าหมืน่แปดพนัสามร้อยสีส่บิแปดล้านแปดแสนสองหมืน่แปดพนับาท)

·	หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	8 57,596,388,000 บาท 

   (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาท)

  อำยุกองทุน ไม่ก�าหนดอายุกองทุน
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	 	 1.1.2	ชื่อบริษัทจัดกำร	และผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

	 	 1.1.3	สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สทุธิท่ีจะเกดิข้ึนจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก 
ซ่ึงครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง  
17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 
กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญา
สัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)

รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารท้ังหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่าย
สนิทรัพย์ทนุทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานและบ�ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักเริม่เปิดให้บรกิารเชงิพาณชิย์เมือ่เดอืน
ธันวาคม 2542 (อายุประมาณ 20 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารใน
กรุงเทพมหานคร 

ประเภททรัพย์สิน สทิธใินการรบัประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกจิการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
ขนส่งทางราง

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

วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

ต้นทุนเงินลงทุน 61,472,164,496 บาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ�านวน 73,164,496 
บาท)

ราคาประเมินล่าสุด 52,410,000,000 บาท (ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ; ประเมนิเมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 
2563) โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธี
รายได้ (Income Approach) ผู ้ประเมินหลักคือ นายรัชภูมิ จงภักดี และ 
นายวีระมาศ จรัสเลิศรังษี

ลักษณะการจัดหารายได้ กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักท่ีบีทีเอสซีมีสิทธิได้รับ รายได้ของกองทุนจึงเป็นรายได ้
ค่าโดยสารท่ีจะได้รบัจากผูโ้ดยสารหกัต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนี ้บีทเีอสซี 
ยังคงเป็นผู้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทาน
ต่อไป

รายได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
เท่ากับ 4,798.39 ล้านบาท  

ภาระผูกพัน ไม่มี
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	 	 1.1.4	 เงื่อนไขกำรรับประกันรำยได้

   ไม่มี

	 	 1.1.5	 สรุปเหตุกำรณ์ที่มีนัยส�ำคัญในปีที่ผ่ำนมำ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต - ห้าแยก
ลาดพร้าว)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (ห้าแยกลาดพร้าว – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

	 	 1.1.6	 สรุปข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน

   ไม่มี

	 	 1.1.7	 กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

การจ่ายเงนิให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในรอบปีบญัช ี2562/63 จะเป็นผลรวม
ของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24-25 รวมเป็นเงินปันผล 0.284 บาท/หน่วย และการจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 
5-8 จ�านวน 0.491 บาท/หน่วย รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 0.775 บาท/หน่วย ส�าหรับผลการด�าเนินงาน
ในรอบปีบัญช ี2561/62 จะเป็นผลรวมของการจ่ายเงนิปันผลคร้ังที ่21-23 รวมเป็นเงนิปันผล 0.611 บาท/หน่วย 
และการจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 4 จ�านวน 0.169 บาท/หน่วย รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 0.780 บาท/หน่วย 
รายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางในหัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน 

   ประวัติการจ่ายเงินปันผลและคืนเงินทุน

ปี งวดที่
เงินปันผลจ่ำย

(บำทต่อหน่วย)
งวดที่

เงินคืนทุน

(บำทต่อหน่วย)

รวม

(บำทต่อหน่วย)

2556/57 1-4 0.579 0.579

2557/58 5-8 0.606 1-2* 0.125 0.731

2558/59 9-12 0.692 3 0.064 0.756

2559/60 13-16 0.772 0.772

2560/61 17-20 0.798 0.798

2561/62 21-23 0.611 4 0.169 0.780

2562/63 24-25 0.284 5-8 0.491 0.775

รวม 1-25 4.342 1-8 0.849 5.191

   * จ่ายจากผลประกอบการปี 2556/57 ถึงปี 2557/58

หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ 
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการ
ลดทนุ และเมือ่สิน้สุดระยะเวลาตามสทิธใินการรบัประโยชน์จากรายได้สทุธหิรอืทีเ่กีย่วกบัรายได้สทุธขิองกจิการ
ดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
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	 1.1.8	 ค่ำใช้จ่ำยเรียกเก็บจำกกองทุน

ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
 จ�ำนวนเงิน ร้อยละของ

 หน่วย	:	พันบำท มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 47,814.14 0.08

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12,750.44 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,112.38 0.01

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 8,390.93 0.01

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 14,663.01 0.03

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 88,730.90 0.15

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
  สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย  59,452,712,510   บาท 
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	 	 1.1.9	 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

	 	 	 ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

งบดุล
ณ	วันที่	31	มีนำคม

    
2563 2562

(หน่วย : บาท)
2561 

บาท
ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บาท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บาท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ 

รายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: 
61,472 ล้านบาท (2562 และ 2561: 
61,432 ล้านบาท))

52,410,000,000 98.03 59,100,000,000 98.04 65,400,000,000 98.08

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม  
(ราคาทุน: 957 ล้านบาท (2562: 
1,105 ล้านบาท และ 2561: 1,087 
ล้านบาท))

958,506,834 1.80 1,106,545,817 1.84 1,088,323,303 1.63

เงินฝากธนาคาร 38,987,357 0.07 66,972,989 0.11 127,893,142 0.19

สินทรัพย์อื่น 54,123,785 0.10 4,913,962 0.01 64,805,746 0.10

รวมสินทรัพย์ 53,461,617,976 100.00 60,278,432,768 100.00 66,681,022,191 100.00

รวมหนี้สิน 53,571,053 0.10 159,116,126 0.26 92,986,473 0.14

สินทรัพย์สุทธิ 53,408,046,923 99.90 60,119,316,642 99.74 66,588,035,718 99.86

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10.0810 บาท 

(2562 และ 2561 : มูลค่าหน่วยละ 
10.6110 บาท)

58,348,828,000 109.14 61,416,468,000 101.89 61,416,468,000 92.10

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม (4,940,781,077) (9.24) (1,297,151,358) (2.15) 5,171,567,718 7.76

สินทรัพย์สุทธิ 53,408,046,923  99.90 60,119,316,642 99.74 66,588,035,718 99.86

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.2273 10.3868 11.5045
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งบก�ำไรขำดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนำคม

2563 2562
                 (หน่วย : บาท)

2561

บาท
ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม

รำยได้จำกกำรลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ 

โอนสิทธิรายได้สุทธิ*
4,798,391,947 99.58 4,603,000,520 99.62 4,696,266,294 99.66

ดอกเบี้ยรับ 20,352,140 0.42 17,652,577 0.38 16,133,785 0.34

รวมรำยได้ 4,818,744,087 100.00 4,620,653,097 100.00 4,712,400,079 100.00

ค่ำใช้จ่ำย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุน

74,067,889 1.54 84,812,514 1.83 81,017,081 1.72

ค่าใช้จ่ายอื่น 14,663,012 0.30 10,459,823 0.23 9,881,789 0.21

รวมค่ำใช้จ่ำย 88,730,901 1.84 95,272,336 2.06 90,898,870 1.93

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 4,730,013,186 98.16 4,525,380,761 97.94 4,621,501,209 98.07

รำยกำรขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดค่ามูลค่า
เงินลงทุน

(6,729,850,906) (139.66) (6,300,031,837) (136.35) (399,946,655) (8.49)

กำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจำก
กำรด�ำเนินงำน

(1,999,837,720) (41.50) (1,774,651,076) (38.41) 4,221,554,554 89.58

บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

*รำยได้จำกเงินลงทุนในสัญญำซื้อ
และโอนสิทธิรำยได้สุทธิ

รายได้จากค่าโดยสาร 6,814,244,379 100.00 6,962,495,261 100.00 6,821,280,275 100.00

หัก : ค่าใช้จ่ายพนักงาน (693,011,991) (10.17) (785,443,493) (11.28) (759,150,531) (11.13)

 ค่าซ่อมบ�ารุง (466,027,168) (6.84) (467,616,564) (6.72) (464,253,594) (6.81)

 ค่าสาธารณูปโภค (372,874,717) (5.47) (384,220,263) (5.52) (375,682,185) (5.51)

 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน (17,300,590) (0.25) (21,500,589) (0.31) (21,840,096) (0.32)

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (71,457,000) (1.05) (77,828,467) (1.12) (82,227,165) (1.21)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ (90,824,175) (1.33) (114,805,176) (1.65) (101,047,026) (1.48)

 รายจ่ายฝ่ายทุน (304,356,792) (4.47) (508,080,190) (7.30) (320,813,385) (4.70)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (2,015,852,432) (29.58) (2,359,494,741) (33.89) (2,125,013,981) (31.15)

รำยได้จำกเงินลงทุนในสัญญำซื้อและ
โอนสิทธิรำยได้สุทธิ

4,798,391,947 70.42 4,603,000,520 66.11 4,696,266,294 68.85
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2563 2562 2561

ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม	(ร้อยละ)

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 8.11 7.02 7.06

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 0.15 0.14 0.14

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 7.96 6.87 6.92

อัตราส่วนของการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี*

(3.36) (2.70) 6.32

*  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือนตามจำานวนวันทั้งปี

 งบดุล

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 53,461.62 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 52,410.00 ล้านบาท (ลดลง 6,690.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.32 จาก 
59,100.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก
ธนาคาร   997.49 ล้านบาท (ลดลง 176.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.00 จาก 1,173.52 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2562) และสินทรัพย์อื่น 54.12 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 49.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,001.43 จาก 
4.91 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 สาเหตหุลักมาจากมียอดลูกหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธ)ิ 
รวมมีสินทรัพย์รวมลดลง 6,816.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.31 จาก  60,278.43 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 
2562

 หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ�านวน  53.57 ล้านบาท ลดลง 105.55 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 66.33 จาก 159.12 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากไม่มีเจ้าหนี้จากสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ ทั้งนี้ กองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ  53,408.05 ล้านบาท ลดลง 6,711.27 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 11.16 จาก  60,119.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่  
31 มีนาคม 2563 คิดเป็น 9.2273 บาทต่อหน่วย ลดลง 1.1595 บาทต่อหน่วย

 งบก�ำไรขำดทุน

 รายได้จากการลงทุนสทุธิส�าหรับปี 2562/63 เท่ากบั  4,730.01 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 204.63 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
4.52 เม่ือเปรียบเทยีบกบัรายได้จากการลงทุนสุทธสิ�าหรบัปี 2561/62 ท่ี 4,525.38 ล้านบาท โดยมรีายได้รวม
ส�าหรับปี 2562/63 เท่ากับ 4,818.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,620.65 ล้านบาท ในปี 2561/62 จ�านวน 
198.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.29 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
จากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานที่เพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2562/63 เท่ากับ 88.73 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน 74.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 14.66 ล้านบาท) ลดลง 6.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.87 
จากจ�านวน 95.27 ล้านบาท ในปี 2561/62 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
84.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 10.46 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุนลดลง แต่บางส่วนหักกลบกับค่าธรรมเนียมในการปิดสมุดทะเบียนส�าหรับจ่ายเงินปันผลและ
เงินคืนทุน รวมถึงค่าจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปีเพิ่มขึ้น 
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 รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในปี 2562/63 เท่ากับ 6,729.85 ล้านบาท สาเหตุหลัก 
เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม  
(จากเดิม 59,100.00 ล้านบาท เป็น 52,410.00 ล้านบาท) 

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน ส�าหรับปี 2562/63 เท่ากับ (1,999.84) ล้านบาท 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 2562/63 ของกองทนุ เท่ากบั
ร้อยละ 8.11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 จากร้อยละ 7.02 ในปี 2561/62 เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยลดลง

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสินทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 2562/63 ของกองทนุ เท่ากบัร้อยละ 0.15 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.01 จากร้อยละ 0.14 ในปี 2561/62

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุสทุธิต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 2562/63 ของกองทนุ เท่ากบั
ร้อยละ 7.96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 จากร้อยละ 6.87 ในปี 2561/62 เนื่องจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น
และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยลดลง

อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี 
2562/63 อยู่ที่ร้อยละ (3.36) ลดลงร้อยละ 0.66 จากร้อยละ (2.70) ในปี 2561/62 เนื่องจากมีขาดทุนสุทธิ
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสูง

	 1.2	 ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของกำรลงทุนในกองทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงข้อเท็จจริง 
ทีว่่ากองทนุและการด�าเนนิงานของกองทนุอยูภ่ายใต้กฎหมาย ระเบยีบ และสภาพแวดล้อมทางธรุกจิของประเทศไทย 
ซึง่แตกต่างจากประเทศอืน่ๆ ดงันัน้ ก่อนตัดสนิใจเข้าลงทุน ผูล้งทุนควรพจิารณาอย่างรอบคอบถึงข้อพจิารณาเกีย่วกับ
ความเสี่ยงและการลงทุนซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป รวมท้ังปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารฉบับน้ี และในหนังสือช้ีชวน 
เสนอขายหน่วยลงทนุ โดยความเสีย่งทีร่ะบุในส่วนนี ้ไม่ใช่ความเสีย่งทัง้หมดของกองทนุหรอืบรษิทัฯ ทีมี่ในปัจจบุนั
หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส�าคัญต่อกองทุนหรือบริษัทฯ หรือมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน

2. ความเสี่ยงในการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการที่ต้นทุนค่าโดยสาร  
รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัทีเ่พิม่ขึน้ จะส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน

3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

4. บริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสอาจไม่สามารถด�าเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่งมวลชน 
ให้ประสบความส�าเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาส่วนที่ 2 ข้อ 5 ปัจจัยความเสี่ยง 



2. ข้อมูลทัว่ไป

3.นโยบาย ภาพรวมการประกอบ

ธุรกจิและการจัดหาผลประโยชน์

4.ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม:

ธรุกจิระบบขนส่งมวลชน

5.ปัจจัยความเสีย่ง

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย

7. ข้อมูลส�าคญัอืน่

ส่วนท่ี2
การด�าเนนิกจิการของกองทนุ
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ส่วนที่ 2
การด�าเนินกิจการของกองทุน
2.	 ข้อมูลทั่วไป

	 2.1	 ชื่อกองทุน	ประเภท	เงินทุนจดทะเบียน	และอำยุกองทุน

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

  ประเภทโครงกำร 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)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	4 60,438,296,000 บาท 
   (หกหมื่นสี่ร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	5 59,257,544,000 บาท 
   (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาท)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	6 58,545,620,000 บาท 
   (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นบาท)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	7 58,348,828,000 บาท 
   (ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาท)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่	8 57,596,388,000 บาท 
   (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาท)

  อำยุกองทุน ไม่ก�าหนดอายุกองทุน

	 2.2	 ชื่อบริษัทจัดกำร	และผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดกำร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
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3.				นโยบำย	ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ	และกำรจัดหำผลประโยชน์	

	 3.1	 วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน

·	 วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และเป้ำหมำย

กองทนุจัดตัง้ข้ึนโดยมีวัตถปุระสงค์หลักเพือ่ลงทุนในกจิการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ซึง่มศีกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพือ่เป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้กองทุนสามารถจ่าย
ผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุและสามารถสร้างการเจรญิเตบิโตของผลตอบแทนจากการลงทนุ 
ต่อหน่วยลงทนุอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้ผูถื้อหน่วยลงทุนได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีน่าพอใจ 

ทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรกคอืรายได้สทุธท่ีิจะเกดิข้ึนจากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลกั (อนัได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายแรกเริม่ ซึง่ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ได้แก่ 
สายสขุุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานหีมอชติถึงสถานอ่ีอนนชุ และสายสลีม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจาก
สถานสีนามกฬีาแห่งชาตถิงึสถานสีะพานตากสนิ) ตามสญัญาสัมปทานนบัจากวนัท่ีท�าการซือ้ขายเสรจ็สิน้จนถึง
วนัสิน้สดุอายสุญัญาสัมปทาน คอืวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึง่สญัญาสัมปทานดังกล่าวมอีายสุมัปทาน 30 ปี

·	 กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน

1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

ทรพัย์สินทีก่องทนุลงทนุครัง้แรกมโีอกาสเติบโตจากจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ และจากการปรบัเพ่ิมของ
ราคาค่าโดยสาร 

ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท�าให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการใช้บรกิารเพือ่เดินทางสูใ่จกลางของกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นบริเวณท่ีมรีะบบขนส่งมวลชนระบบ
รางให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหน่ึงในน้ันคือทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรก ดังน้ัน กองทุนจึงจะ
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว

นอกจากการเติบโตตามการขยายตัวของกรุงเทพมหานครดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนยังมีนโยบาย
ทีจ่ะสร้างการเตบิโตของเงนิทีจ่ะจ่ายให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยการเพิม่รายได้สทุธทิีก่องทนุจะได้รบัจาก
การลงทนุในทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้กองทนุมนีโยบายจะสร้างความเตบิโตดงักล่าวโดยใช้
กลยทุธ์ดงันี้

(1) การปรับราคาค่าโดยสาร

ตามสญัญาสมัปทาน บทีีเอสซสีามารถปรบัอตัราค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได้ (Effective Rate) แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ทั้งนี้ ณ วันที่  
1 เมษายน 2556 ได้มีการปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) 
เป็นอัตราเท่ากับ 20.1-60.3 บาท โดยล่าสุด ได้มีการปรับค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ (Effective 
Rate) เพิ่มขึ้น เป็นอัตราเท่ากับ 16-44 บาท เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2560  

บีทีเอสซีสามารถปรับค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ไม่เกินหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลา 18 เดือน อนึ่ง  
ทางบีทีเอสซีสามารถปรับโปรโมช่ันของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลท่ัวไป และ 
ประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน – นักศึกษาได้ โดยล่าสุดทางบีทีเอสซีได้มีการปรับค่าโดยสาร
ประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป และส�าหรับนักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้นประเภทละ 1 บาท
ต่อเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา 
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นอกจากนี้ เพดานค่าโดยสารสูงสุดท่ีเรียกเก็บได้น้ัน จะสามารถปรับข้ึนได้ตามปัจจัยและเง่ือนไข
ต่างๆ ที่ก�าหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�าเดือน
ทั่วไปส�าหรับเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับดัชนีของเดือนใดๆ 
ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะสามารถปรับได้ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ยังสามารถปรับได้
ในกรณพีเิศษอืน่ๆ เช่น ค่าไฟฟ้าท่ีเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญั ฯลฯ โดยการปรับขึน้ในแต่ละกรณี
ดังกล่าวจะต้องด�าเนินการตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับ 
ความเห็นชอบจาก กทม. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในเวลานั้นๆ 
ทั้งน้ี ในอดีตการปรับเพ่ิมค่าโดยสารเพิ่มขึ้นท�าให้มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ�านวน 
ผู้โดยสารจะลดลงในปีนั้น

(2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เพือ่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ กองทนุและบทีเีอสซไีด้ด�าเนนิการลงทนุจดัหาขบวน
รถไฟฟ้าในทรพัย์สนิท่ีกองทนุลงทนุครัง้แรกเพิม่เตมิ ทัง้นี ้เงนิลงทนุทีใ่ช้เพือ่จดัให้มกีารซ้ือรถไฟฟ้า
เพิม่เตมิส�าหรบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักในแต่ละปีถอืเป็นส่วนหนึง่ของค่าใช้จ่าย 
O&M ซึ่งถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีต้องน�าส่งให้แก่กองทุน

ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีได้ลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ�านวน 12 ตู้ (ตามท่ีจัดสรรให้เป็น 
ค่าใช้จ่ายของกองทุน) และใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 650 ล้านบาท โดยแบ่งช�าระในช่วงรอบปี
บัญชี 2559/60-2562/63 ในอัตราร้อยละ 39 ร้อยละ 23 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 25 ตามล�าดับ 

(3) การติดตามตรวจสอบธุรกิจและการด�าเนินงานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอย่างใกล้ชิดและ 
ด้วยความระมัดระวัง

กองทุนมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของบีทีเอสซีหรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องซ่ึง
ด�าเนินงานหรือบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยผ่านวิธีการหลายวิธีการ โดยระบบการ
ตดิตามตรวจสอบส�าหรบัทรพัย์สนิท่ีกองทุนลงทุนครัง้แรก เช่น สทิธิในการเสนอช่ือตวัแทนของกองทนุ
เข้าไปเป็นกรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซี สิทธิในการควบคุม 
การด�าเนนิงานบรษิทัทีส่�าคญัของบทีีเอสซี (อนัได้แก่ เรือ่งสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรือ่งที ่
บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings)) สิทธิในการตรวจสอบเอกสารและ
บันทึกเกี่ยวกับการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหน้าที่ของบีทีเอสซีในการ
รายงานการด�าเนินงานและผลการปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก�าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของ 
ผู้สนับสนุน การด�าเนินการใน “เรื่องสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทิเช่น การก่อให้เกิด
รายจ่ายฝ่ายทนุ หรอืหนีส้นิใหม่เกนิกว่าจ�านวนทีก่�าหนดไว้ การประกอบธรุกจิประเภทอืน่ เป็นต้น 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองเสียงจาก
กรรมการซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก�าหนดได้ ข้อบังคับ
ของบีทีเอสซีจะต้องก�าหนดให้การเข้าท�าเรื่องสงวนไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ 
บทีเีอสซีในลกัษณะทีต้่องมคีะแนนเสยีงสนบัสนนุจากกรรมการของบทีเีอสซซีึง่กองทนุเป็นผูเ้สนอชือ่
อย่างน้อยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด�าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้  
บีทีเอสซีและบีทีเอสจีตกลงท่ีจะผูกพันให้การด�าเนินการในเรื่องสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุน
อย่างน้อยสองเสยีงจากกรรมการของบทีีเอสซีซึง่กองทุนเป็นผูเ้สนอช่ือ ตามท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญาซือ้
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1 แหล่งที่มา : สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

และโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนใน
กรณทีีเ่ป็นเรือ่งทีห้่ามบทีเีอสซกีระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน
ตามความของสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สทุธเิสยีก่อน ท้ังนี ้ภายใต้สญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ 
ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบ 
ให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเร่ืองที่ห้ามบีทีเอสซ ี
กระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของ
กรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่า
จะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น 

ทัง้นี ้กองทนุได้เสนอชือ่บคุคลทีก่องทนุเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการของบทีเีอสซี 
ซ่ึงบรษิทัจัดการคาดว่าจะท�าให้กองทุนสามารถตดิตามและตรวจสอบการด�าเนนิงาน และการปฏบิติั
ตามสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน และงบประมาณที่กองทุนอนุมัติในแต่ละปีได้ 
รวมทั้งสามารถระบุประเด็น หรือหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ เช่น การด�าเนินการตามงบประมาณที่วางไว้ของ 
บีทีเอสซี และการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ส�าคัญของบีทีเอสซี เป็นต้น

2. กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 

1แผนแม่บทระบบขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดก้�าหนดแนวทางในการ
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง 12 สาย เป็นระยะทางรวมประมาณ 515.2 กิโลเมตรภายใน
ปี 2572 อย่างไรดี ตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี ก�าหนดให้มีนโยบายเร่งการด�าเนินการก่อสร้าง
โครงการระบบรถไฟฟ้า 10 สายหลักจากทั้งหมด 12 สาย หรือระยะทาง 464 กิโลเมตร จากทั้งหมด 
515.2 กิโลเมตร

ดังนั้น จึงมีโครงการเป็นจ�านวนมากท่ีต้องการเงินทุนในการลงทุนพัฒนาระบบและจัดหารถไฟในการ
ให้บริการ จึงเป็นโอกาสที่ดีของกองทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับ
กองทุน และเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนที่สร้างมูลค่า ซึ่งสร้างผลตอบแทน
ที่น่าสนใจและมีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว บริษัทจัดการจะเลือกการลงทุนเฉพาะที่
บริษัทจัดการเช่ือมั่นว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทรัพย์สินของกองทุนเท่านั้น โดยในการเลือก 
การลงทนุของกองทนุดงักล่าว บริษทัจัดการจะพจิารณาถงึโครงสร้างทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้รบัผลตอบแทนซึง่ได้พจิารณาถงึความเสีย่งแล้ว ในอตัราท่ีเหมาะสม (risk-adjusted 
return)

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอื่นๆ นี้ บริษัทจัดการได้ใช้กลยุทธ์ในการ
ร่วมมือกบับทีเีอสจ ีและบทีเีอสซซีึง่ตกลงจะให้การสนบัสนนุแก่กองทนุ โดยมปัีจจยัทีจ่ะสนบัสนนุกองทนุ
ดังนี้
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(1) สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) และสิทธิในการซื้อ 
(Right to Purchase) โครงการจากบีทีเอสซี และ/หรือ กลุ่มบีทีเอสจี

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี และ/หรือ
บีทีเอสจี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะยังคงด�าเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมต่อไป และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right 
to Purchase) รายได้ สทิธิ สทิธปิระโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสทิธิ ์และ/หรอืการลงทุนของบทีเีอสซี
ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่
กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right 
of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ 
ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีย่งัไม่ได้
เริม่ด�าเนนิการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีแ่ล้วเสรจ็อืน่ใดของบทีเีอสซี
หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิ 
รายได้สุทธิ นอกจากนี้ บีทีเอสจียังตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธ์ิ และ/หรือการลงทุนท่ีเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจาก
บคุคลภายนอก ให้สทิธิกองทุนในการปฏเิสธเป็นรายแรกท่ีจะซือ้ (Right of First Refusal) รายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า
ทีก่�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีย่งัไม่ได้เริม่ด�าเนนิการ และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของ 
บีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ สิทธิของกองทุนในการซื้อ และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้น 
จะสิ้นสุดลงเม่ือพ้นก�าหนดระยะเวลาตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือ
สัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

ดังนั้น หากกองทุนเห็นว่าโครงการใดๆ ที่บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี
เป็นผูพ้ฒันาเป็นโครงการทีมี่ความน่าสนใจ กองทนุสามารถเลือกท่ีจะลงทนุในโครงการเหล่านัน้ได้ 
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กองทุนสามารถขยายธุรกิจ รวมไปถึงเงินที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด 
ในอนาคตด้วย

(2) ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง

บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง  
ทัง้ยงัเป็นผูม้สีทิธิในการบรหิารจดัการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักภายใต้สมัปทาน
ที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ท�าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบในการพัฒนา
โครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ ระบบสายสีเขียว
ใดๆ เช่น ส่วนต่อขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ส่วนต่อขยายแบริ่ง-เคหะฯ เนื่องจาก
จะท�าให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้บริหารรายอื่นๆ ซึ่งอาจท�าให้ 
ผูโ้ดยสารจ�าเป็นต้องเปลีย่นขบวนรถเมือ่เข้าสูร่ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั โดยเมือ่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะ
เวลาตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585
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เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศ 
อย่างเป็นทางการว่า กจิการร่วมค้า บเีอสอาร์ (BSR JV) ระหว่างบริษัท บทีเีอสกรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (STEC) และกลุ่ม
บริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75, 15 และ 10 
ตามล�าดับ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) และ
สายสีเหลือง (ลาดพร้าว – ส�าโรง) ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 BSR JV ได้ลงนามในสัญญา
สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสายสเีหลอืงกบัรฟม. เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ซึง่ต่อมาบรษัิท
ร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น 
บางกอกโมโนเรล จ�ากัด เพื่อเข้ารับสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ตามล�าดับ และมี
สัดส่วนในการถือหุ ้นในแต่ละบริษัทโดย บีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั ผลิตไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 75 
ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล�าดับ

บริษัทจัดการคาดว่าความเชี่ยวชาญของผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน
จะท�าให้ผูส้นบัสนนุและบีทเีอสซมีคีวามได้เปรยีบในการยืน่ประมลูงานโครงการพฒันาส่วนต่อขยาย
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต และหากบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี 
และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการ หรือลงทุนโครงการ 
ในอนาคต ไม่ว่าในรปูแบบสมัปทาน, PPP Net Cost, PPP Gross Cost หรอืการจ้างบรหิาร กองทนุ
ก็จะมีสิทธิในการลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น เมื่อกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
เนื่องจากกองทุนมีสิทธิในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิ 
รายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะพิจารณาการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับ 
โครงการใดๆ ในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงทางเลือกการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
การกู้ยืมเงิน เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการใหม่ เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม

3.2		กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

3.2.1.	กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน

   ไม่มี
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3.2.2	สรปุเหตกุำรณ์ท่ีส�ำคญัในช่วง	3	ปี	ทีผ่่ำนมำ	ตัง้แต่วันที	่1	เมษำยน	2560	–	วันท่ี	31	มีนำคม	2563		

วันที่ รำยละเอียด

บีทีเอสซี

3 เมษายน 2560 บทีเีอสซีเปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายสายสเีขียวใต้ (แบริง่-เคหะฯ) สถานแีรกคือสถานสี�าโรง (E15)

11 สิงหาคม 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด  
ท�าสัญญาจ้างบีทีเอสซี เป็นผู้จัดการโครงการ ในการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตามล�าดับ

1 ตุลาคม 2560 บีทีเอสซีปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 16-44 บาท
บทีเีอสซีปรบัราคาค่าโดยสารของบตัรโดยสารประเภท 30 วนั ท้ังส�าหรบับคุคลทัว่ไป และส�าหรบั
นักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อเที่ยว
บีทีเอสซีคงราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงินไว้ที่อัตราเดิม 15-42 บาท จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561

27 กุมภาพันธ์ 2561 บทีเีอสซีลงนามในสญัญาซือ้ขายและตดิต้ังระบบการเดนิรถ (ไฟฟ้าและเครือ่งกล) โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสทีอง ระยะท่ี 1 กบักรงุเทพธนาคม โดยมรีะยะเวลาด�าเนนิงาน 30 เดอืน

1 เมษายน 2561 บทีเีอสซปีระกาศโปรโมชัน่ค่าโดยสารของบตัรโดยสารประเภทเตมิเงนิ ให้เกบ็ในราคา 15-43 บาท 
(ลดลง 1 บาทจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare))

6 ธันวาคม 2561 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (ส�าโรง - เคหะฯ)

9 สิงหาคม 2562 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ 1 สถานี (สถานีห้าแยกลาดพร้าว)

4 ธันวาคม 2562 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (สถานีห้าแยกลาดพร้าว - สถานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

กองทุน

17 เมษายน 2556 กองทุนลงทุนครั้งแรกในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานนับจากวันท่ีท�าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันส้ินสุดอายุ
สัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

ตั้งแต่ 17 เมษายน 2556 
ถึง 31 มีนาคม 2563

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 25 ครั้ง และจ่ายคืนเงินทุน จ�านวน 8 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน 

10 สิงหาคม 2559 กองทนุ บทีเีอสซ ีและ บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงการก่อสร้าง
สถานศึีกษาวิทยา (S4) ในมลูค่าไม่เกนิ 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง โปรดดูหัวข้อ 3.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน 
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ

ตัง้แต่ 1 เมษายน 2562 ถงึ 
31 มีนาคม 2563

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 2 ครั้ง และ จ่ายคืนเงินทุน จ�านวน 4 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดดูหัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน
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3.3		โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

กองทนุซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย บลจ.บวัหลวง ได้ซือ้รายได้ค่าโดยสารสทุธท่ีิจะเกดิข้ึนจากการด�าเนนิงาน 
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก ซึง่ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ประกอบด้วย สายสขุมุวทิ 
ระยะทาง 17 กโิลเมตร จากสถานีหมอชติถึงสถานอ่ีอนนชุ และสายสลีม ระยะทาง 6.5 กโิลเมตร จากสถานี 
สนามกฬีาแห่งชาตถึิงสถานสีะพานตากสนิ ตามสญัญาสมัปทาน (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572) จากผูบ้รหิาร
ระบบรถไฟฟ้า คอื บรษิทัระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) (“บทีเีอสซ”ี) ซึง่มบีรษิทับทีเีอสกรุ๊ป  
โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) (“บทีเีอสจ”ี) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ (ร้อยละ 97.48) และยงัถือหน่วยลงทุนในกองทนุอกี 
ร้อยละ 33.33 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเริม่เปิดให้บรกิารเชงิพาณชิย์เมือ่เดอืนธนัวาคม 2542 (อายปุระมาณ 
20 ปี) โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคอืผูโ้ดยสารในกรงุเทพมหานคร

บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั 
ให้แก่กองทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายด้วย ซึ่งไม่ได้มี 
การแข่งขันทางธุรกิจกนั 

บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานที่ลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอื่น 
ซึง่อาจแข่งขันกบักองทนุ

ทัง้นี ้การบรหิารจัดการกองทนุจะอยูภ่ายใต้ข้อก�าหนดในโครงการจดัการกองทนุ โดยผูล้งทนุสามารถขอดูส�าเนา
โครงการจัดการฉบับเตม็ได้ที ่บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากดั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 97.48% 

33.33%  66.67% ขอตกลงกระทำการ

ชำระเงินคาซื้อ
รายไดคาโดยสารสุทธิ

จัดตั้งและ
บริหารจัดการกองทุน

ประกอบดวยตัวแทนที่แตงตั้งโดย
บริษัทจัดการเพื่อใหคำแนะนำ

เกี่ยวกับการลงทุน และการจัดการ
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐาน

แกบริษัทจัดการ

ดูแลผลประโยชนให
ผูถือหนวยลงทุน

ถือครองหุน / หนวยลงทุน

ธุรกรรมที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารกองทุน

รายไดคาโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานระบบรถไฟฟาสายหลัก

เงินที่จายใหแก
ผูถือหนวยลงทุน

ผูถือ
หนวยลงทุนอื่น

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน
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3.4		ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน

	 3.4.1	รำยละเอียดทรัพย์สินแยกตำมประเภททรัพย์สิน

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2562

รำยกำรทรัพย์สิน

2563 2562

มูลค่ำตำมบัญชี	/	
มูลค่ำตำมรำคำ

ตลำด
(บำท)

ร้อยละของ
มูลค่ำ

ทรัพย์สิน
สุทธิ

มูลค่ำตำมบัญชี	/	
มูลค่ำตำมรำคำ

ตลำด
(บำท)

ร้อยละของ
มูลค่ำ

ทรัพย์สิน
สุทธิ

1.	 เงินฝำกธนำคำร

 เงินฝากออมทรัพย์ 38,987,357 0.07 66,972,989 0.11

2.	 เงินลงทุนในตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรหนี้

 พันธบัตร 958,506,834 1.80 1,106,545,817 1.84

รวม 997,494,191 1.87 1,173,518,806 1.95

3.	 เงินลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน

 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 52,410,000,000 98.13 59,100,000,000 98.30

รวม 52,410,000,000 98.13 59,100,000,000 98.30

4.	 สินทรัพย์อื่น

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 50,012,453 0.09 - 0.00

 ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 44,774 0.00 82,840 0.00

 สินทรัพย์อื่น 4,066,558 0.01 4,831,122 0.01

รวม 54,123,785 0.10 4,913,962 0.01

รวมมูลค่ำทรัพย์สิน 53,461,617,976 100.10 60,278,432,768 100.26

5.	 หนี้สิน

 เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - 0.00 141,433,034 0.23

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 24,797,200 0.05 9,585,938 0.02

 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 542,300 0.00 6,015,255 0.01

 หนี้สินอื่น 28,231,553 0.05 2,081,899 0.00

รวมมูลค่ำหนี้สิน 53,571,053 0.10 159,116,126 0.26

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 53,408,046,923 100.00 60,119,316,642 100.00

มูลค่ำหน่วยลงทุน 9.2273 10.3868

จ�านวนหน่วยลงทุน 5,788,000,000.0000 หน่วย
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	 3.4.2	รำยละเอียดทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่กองทุนลงทุน

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รำยละเอียดทรัพย์สิน รายได้สทุธิทีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั ซึง่ครอบคลมุ
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึง
สถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพาน
ตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)

รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2542 
(อายุประมาณ 20 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร

ประเภททรัพย์สิน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

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

วันที่เข้ำลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อำยุกำรจัดหำผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

ต้นทุนเงินลงทุน 61,472,164,496 บาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ�านวน 73,164,496 บาท)

รำคำประเมินล่ำสุด 52,410,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ; ประเมินเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
โดยบรษิทั ซ.ีไอ.ท.ี แอพเพรซลั จ�ากดั เพือ่วัตถปุระสงค์สาธารณะ ด้วยวิธรีายได้ (Income Approach) 
ผู้ประเมินหลักคือ นายรัชภูมิ จงภักดี และนายวีระมาศ จรัสเลิศรังษี

รำยได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 4,798.39 
ล้านบาท  

ภำระผูกพัน ไม่มี

	 3.4.3	 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ไม่แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4)  ซึ่งเป็นสถานีระหว่างสถานีช่องนนทรี (S3) และสถานีสุรศักดิ์ 
(S5) ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ฝ่ายละครึง่หนึง่ กองทนุมีความตัง้ใจท่ีจะใช้เงินของกองทุนโดยไม่มกีารกูย้มืเงนิ การก่อสร้างสถาน ีS4 ดงักล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ตามรายละเอียดที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การสร้างสถานี S4 จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้โดยสาร โดยจะท�าให้
รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิ่มขึ้น การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จ

บีทีเอสซีซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดหาผู้ด�าเนินการก่อสร้างงานโยธา โดย
บริษัท จอมธกล จ�ากัด โดยทางกองทุนได้มีการบันทึกค่าก่อสร้างในส่วนของกองทุนไปแล้วจนถึงสิ้นเดือน
มีนาคม 2563  เป็นจ�านวน 73.16 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างนีจ้ะบันทึกเป็นเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายได้สุทธิ
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ความคืบหน้าโครงการ

บทีีเอสซไีด้ด�าเนนิการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และมกีารจดัประชมุเพือ่รบัฟัง
ความคดิเห็นของประชาชนเม่ือเดอืนกรกฎาคม 2560 หลังจากนัน้ บีทีเอสซีได้ยืน่รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ กทม. เพื่อให้ กทม. น�าส่งส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาในล�าดับถัดไป 

เมื่อเดือนมกราคม 2562 บีทีเอสซีได้รับอนุมัติเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก 
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิรยีบร้อยแล้ว และในเดอืนกันยายน 2562 บทีเีอสซไีด้รบัอนมุตักิารก่อสร้าง
จาก กทม. แล้ว ทัง้นี ้ผูร้บัเหมาเริม่เข้าพืน้ทีเ่พือ่ด�าเนนิการตดิตัง้รัว้ สะพานเดนิเช่ือม และรือ้ย้ายสาธารณูปโภค
บางส่วนในเดือนมิถุนายน 2562 โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จ และท�าการติดตั้งระบบ
การเดินรถประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะให้บริการได้ประมาณต้นปี 2564

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ มีนาคม 2563 อยู่ที่ 36.43% ล่าช้ากว่าแผน 4.57% โดยมีความคืบหน้า
ของงานก่อสร้างดังนี้
1.  งานโครงสร้าง (Structure Work) ความคืบหน้า 28.93%
2.  งานสถาปัตยกรรม (Architecture Work) ความคืบหน้า 5.25%
3.  งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า (M&E Work) ความคืบหน้า 2.25%

งานที่ท�าให้เกิดความล่าช้า คือ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
การก่อสร้างเริม่ได้ล่าช้าจากทีค่าดไว้เดิมประมาณ 2-3 ปี เนือ่งจากการจดัท�าและการอนมุตัริายงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อม และการอนมัุตกิารก่อสร้าง ส่งผลให้จ�านวนเทีย่วโดยสารและรายได้ของกองทนุท่ีจะได้รบัล่าช้าไป
ในช่วงเวลาดังกล่าว อนึ่ง บลจ. บัวหลวง เห็นว่า จ�านวนผู้โดยสารหลังจากก่อสร้างเสร็จจะยังคงเพิ่มขึ้น

	 3.4.4	 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน

เม่ือวันที ่10 สงิหาคม 2559 กองทนุ บทีีเอสซ ีและ เอไอเอ ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถาน ีS4 
ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ายละ
ครึ่งหนึ่ง กองทุนมีความตั้งใจท่ีจะใช้เงินของกองทุนโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การสร้างสถาน ีS4 จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผูโ้ดยสาร โดยจะท�าให้รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิม่ขึน้

ตามรายละเอยีดทีก่�าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ การลงทนุนีเ้ป็นการได้มาเพิม่เติมซึง่ทรพัย์สนิกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ซ่ึง 
การลงทนุนีจ้ะเป็นประโยชน์กบักองทนุ จะท�าให้รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิม่ขึน้ รวมถงึเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ถือหน่วยด้วย

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนได้บันทึกค่าก่อสร้าง 
เป็นจ�านวน 40.03 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างนี้จะบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

	 3.4.5	 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

- ไม่มี -
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	 3.5	 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน

กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิท่ีจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่บีทีเอสซี
มีสิทธิได้รับ รายได้ของกองทุนจึงเป็นรายได้ค่าโดยสารที่จะได้รับจากผู้โดยสารหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
(กองทุนไม่ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง และไม่มีการกระจุกตัวของผู้เช่า) ทั้งนี้ บีทีเอสซียังคงเป็น 
ผู้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป 

ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก 
ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้

(ก) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสุทธิประจ�าปีส�าหรับปีนั้น บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 10 ของจ�านวน 
รายได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 

(ข) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 125 ขึ้นไปของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
ประจ�าปีส�าหรบัปีนัน้ บทีีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพเิศษในอัตราร้อยละ 15 ของจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสทุธิ
ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ผู้บริหำรทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน	

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)
อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2617-7300

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี ถือหุ้นร้อยละ 97.48 
ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และเป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ร้อยละ 33.33

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน	

บทีเีอสซีก่อตัง้ข้ึนในปี 2535 และในปีเดยีวกนับทีีเอสซไีด้รบัสมัปทานจาก กทม. ซึง่ให้สทิธิแก่บทีีเอสซแีต่เพยีงผู้เดยีว
ในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรกที่ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มประกอบธุรกิจ บีทีเอสซีได้ด�าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง (Civil Works)  
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�าการโอนกรรมสิทธ์ิในงานโครงสร้างระบบ
ให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามทีก่�าหนดไว้ในสมัปทาน บทีเีอสซีได้เปิดให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลักในเชงิพาณิชย์ เม่ือวันที ่2 ธันวาคม 2542 และในเดอืนพฤษภาคม 2552 กรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างบทีเีอสซี
ให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 ในเดือน
พฤศจิกายน 2553 กรุงเทพธนาคมว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ซึ่งเริ่มให้บริการ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซียังได้ลงนามในสัญญาการให้บริการ
เดินรถและซ่อมบ�ารุงส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิทที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กทม. เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 
2555 ถึง 2585 และภายใต้สัญญานี้ ยังครอบคลุมถึงเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ภายหลังครบ
ก�าหนดอายุสัมปทาน (ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572) ไปจนถึง 2 พฤษภาคม 2585 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
บทีเีอสซีได้ท�าสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต 
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และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ กับกรุงเทพธนาคม ซ่ึงมีระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีลงนามสัญญาถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2585   
โดยได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถสถานีแรกของช่วงแบริ่ง-เคหะฯ คือสถานีส�าโรง (E15) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 
และเม่ือวันที ่6 ธันวาคม 2561 ได้เริม่เปิดส่วนต่อขยายเพิม่จนถึงเคหะฯ นอกจากน้ี ในวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 ได้เปิด
ให้บริการเดินรถเพิ่มในส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีหมอชิตไปสถานีห้าแยกลาดพร้าว และวันที่ 4 ธันวาคม 
2562 ได้เปิดให้บริการถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชีย่วชาญของบทีเีอสซี และ/หรอืบีทเีอสจ ีในการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสซ ีและ/หรอืบีทเีอสจี 
เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัมปทานท่ีได้รับจากกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
เดินรถในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท สายสีลม และสายสีเขียว ท�าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบใน
การพฒันาโครงการต่างๆ ทีต่่อเนือ่งจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั หรอื ระบบสายสเีขยีว เนือ่งจาก
จะท�าให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้บริหารรายอื่นๆ ซึ่งอาจท�าให้ผู้โดยสารจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

เมือ่วันที ่7 พฤศจิกายน 2559 กจิการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บทีีเอสจ ีบรษิทั ซโิน-ไทย 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
(RATCH) ได้ยืน่ข้อเสนอร่วมลงทนุในกจิการของรฐั โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูช่วงแคราย – มนีบรุ ีและโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ซึ่งผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture)  
เป็นผูผ่้านการคดัเลอืกด้วยคะแนนสูงสดุ ซ่ึงต่อมากจิการร่วมค้าบเีอสอาร์ได้ร่วมกนัจดัตัง้บรษิทั นอร์ทเทร์ิน บางกอก
โมโนเรล จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด เพื่อเข้ารับสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ตามล�าดับ และ
มีสัดส่วนในการถือหุ้นในแต่ละบริษัทโดย บีทีเอสจี STEC และ RATCH ในอัตราร้อยละ 75 ร้อยละ 15 และ 
ร้อยละ 10 ตามล�าดับ 

เมือ่วันที ่27 มิถนุายน 2562 กลุม่กจิการร่วมค้าบจีเีอสอาร์ ระหว่าง บทีีเอสจี บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) (GULF) STEC และ RATCH โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 10 
และร้อยละ 10 ตามล�าดับ ได้ยื่นประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) สายบางปะอิน 
– นครราชสมีา (M6) ระยะทาง 196 กม. และ (2) สายบางใหญ่ – กาญจนบรุ ี(M81) ระยะทาง 96 กม. แก่กรมทางหลวง 
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ได้เป็นผู้ชนะประมูลทั้งสองโครงการดังกล่าว

ส�าหรับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กิจการร่วมค้าบีบีเอส ระหว่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BA)  
บีทีเอสจี และ STEC โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 ร้อยละ 35 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ ได้ยื่น 
ข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนแก่กองทัพเรือ เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2562 และได้เป็นผู้ชนะประมูลโครงการเมื่อวันที่  
30 มกราคม 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนในรูปแบบ Net Cost ระยะเวลา 50 ปี รวมการลงทุน 
ในอาคารผูโ้ดยสารใหม่หลงัที ่3 ศนูย์ธรุกจิการค้า เขตประกอบการค้าเสร ี(Cargo Village หรอื Free Trade Zone) 
และศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) 

	 3.6	 กำรกู้ยืมเงิน

-ไม่มี- 
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4.	 ธุรกิจและภำวะอุตสำหกรรม:	ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

พัฒนำกำรส�ำคัญในปี	2562/63

·	 ทยอยเปิดให้บริการ 5 สถานีแรกของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ เริ่มจากสถานีห้าแยกลาดพร้าวในเดือน
สิงหาคม 2562 และอีก 4 สถานีถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเดือนธันวาคม 2562 

ในปี 2562/63  มีพัฒนาการและความก้าวหน้าที่ส�าคัญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและโครงการคมนาคมขนส่งของกลุ่ม
บีทีเอส เริ่มจากที่ บีทีเอสซี และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกันเปิดทดลองให้บริการสถานีแรก (N9: สถานีห้าแยก
ลาดพร้าว) ของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และเปิดทดลองให้บริการเพิ่มอีก  
4 สถานี (N10: สถานีพหลโยธิน 24 ถึง N13: สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้เปิดทดลองให้บริการอีก 5 สถานี (ถึง N17: สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ) และคาดว่าจะสามารถ
เปิดให้บริการเต็มสาย (ทั้งหมด 16 สถานี ระยะทางรวม 17.8 กิโลเมตร) ภายในปี 2563

ส�าหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง อน่ึง เกิดความล่าช้าในการ
ก่อสร้างเล็กน้อย เนือ่งมาจากการทีก่ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งมอบพืน้ทีบ่างส่วนล่าช้า อย่างไรกด็ี 
บทีีเอสจีคาดว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะไม่ยดืเยือ้ และบทีเีอสจยีงัคงพยายามเดนิหน้าเร่งการก่อสร้างให้สามารถเปิดด�าเนนิ
การได้ภายในกรอบเป้าหมายเดิมที่เคยวางไว้ในเดือนตุลาคม 2564 นอกจากน้ี ยังมีความคืบหน้าในโครงการ 
ส่วนต่อขยายของสายสีชมพ ู (ศรรีชั – เมืองทองธานี ระยะทาง 3.0 กโิลเมตร 2 สถาน)ี ซึง่ในขณะนีไ้ด้รบัการอนมัุตจิาก 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการ รฟม. เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว อกีทัง้ยงัได้รบัอนมุตัใินผลวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment หรือ EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส�านักงานเขตคลองสาน ระยะทาง 1.8 
กิโลเมตร, 3 สถานี) ความคืบหน้า ณ เดือน พฤษภาคม 2563 มีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างโยธาและงานติดตั้งระบบ
และเครื่องกลอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 

ในปี 2562/63 รายได้ค่าโดยสารในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลัก ลดลง 2.1% จากปีก่อน เป็น 6,814.2 ล้านบาท 
มาจากจ�านวนเที่ยวการเดินทางที่ลดลง (ลดลง 1.7% จากปีก่อน เป็น 236.9 ล้านเที่ยวคน) รวมถึงการให้บริการฟรี 
ในระหว่างปี แม้ว่าการเปิดให้บริการสถานีใหม่ๆ ของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้จะเป็นปัจจัยหนุน 
การเตบิโตของผูโ้ดยสารระบบรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลกั แต่การเตบิโตของจ�านวนเทีย่วการเดนิทางกลบัลดลง ส่วนใหญ่มาจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ตัง้แต่ปลายเดอืนมกราคม 2563 เป็นต้นมา รวมถงึการเปิดให้บรกิาร
ส่วนต่อขยายสายสีน�้าเงินซึ่งทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา 

นอกจากโครงการระบบขนส่งทางรางแล้ว บีทีเอสจียังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในโครงการคมนาคมขนส่งอื่นๆ อีกด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมูลโครงการคมนาคมขนส่ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ
โครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ ระหว่างบีทีเอสจี GULF STEC และ RATCH โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตามล�าดับ ได้ยื่นประมูลโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กม. และ (2) สายบางใหญ่ – 
กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กม. แก่กรมทางหลวง ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์
ได้เป็นผู้ชนะประมูลทั้งสองโครงการดังกล่าว 

ส�าหรับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กิจการร่วมค้าบีบีเอส ระหว่าง BA บีทีเอสจี และ STEC โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
อัตราร้อยละ 45 ร้อยละ 35 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนแก่กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
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2562 และได้เป็นผู้ชนะประมูลโครงการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนในรูปแบบ  
Net Cost ระยะเวลา 50 ปี รวมการลงทุนในอาคารผู้โดยสารใหม่หลังที่ 3 ศูนย์ธุรกิจการค้า เขตประกอบการค้าเสรี 
(Cargo Village หรือ Free Trade Zone) และศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) 

กำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนปี	2562/63

บีทีเอสซีในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงรักษาความปลอดภัยและการให้บริการท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีตวัช้ีวัดหลกัในการประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน ได้แก่ ความน่าเชือ่ถอืของการให้บรกิาร ความน่าเชือ่ถอื
ของรถไฟฟ้า และความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ซึ่งความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจากเปอร์เซ็นต์ค่าความตรงต่อ
เวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey) โดยมีเป้าหมายในการวัดคือ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางได ้
ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5% เม่ือเทยีบกบัความล่าช้าท่ีเกดิขึน้ท่ีกินเวลาตัง้แต่ 5 นาทีขึน้ไป ท้ังนี ้ความน่าเช่ือถือของการให้
บริการในปี 2562/63 เฉลี่ยอยู่ที่ 99.8% เทียบกับ 99.7% ในปี 2561/62 ตัวชี้วัดต่อมาคือ ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า 
วัดจากระยะทางก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง 
โดยในปี 2562/63 อยู่ที่ 94,268  ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ  
ความน่าเชือ่ถอืของตัว๋โดยสาร วดัได้จากจ�านวนเทีย่วการเดนิทางก่อนพบการผดิพลาด รวมถงึการขดัข้องของอปุกรณ์และ
จากการใช้บัตรโดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจะต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง โดย 
ความน่าเชือ่ถือของตัว๋โดยสาร ส�าหรบัปี 2562/63 อยูท่ี่ 172,319 ครัง้ต่อการขดัข้อง 1 ครัง้ ซึง่สงูกว่าปีก่อนท่ี 67,400 ครัง้
ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ถือว่าท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ (รูปที่ 1) 

รูปที่	1	:	ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ เป้ำหมำย 2562/63 2561/62

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดจาก : 
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้า
ตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

99.8% 99.7%

ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อ 
การขัดข้อง

94,268 83,400

ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง 172,319 67,400

ภำพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมาโดยตลอดในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา  ดังเห็นได้จากการมุ่งมั่น
ในการเปลีย่นจากการเป็นประเทศทีม่รีายได้ระดบัต�า่ ไปสูก่ารเป็นประเทศทีม่รีายได้ระดบัปานกลางถงึระดบัสงู2 ประกอบกบั
จ�านวนประชากรที่หนาแน่นในกรุงเทพฯ ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีท�าให้มีการจราจรติดขัดและยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ อ้างอิงจากรายงานประเมินสภาพจราจรของเมืองใหญ่ทั่วโลก ประจ�าปี 2562 ของ TOMTOM3 ระบุว่า กรุงเทพฯ 
ถกูจัดอยูใ่นอนัดับที ่11 ของเมืองทีมี่การจราจรตดิขดัท่ีสดุในบรรดาเมอืงใหญ่ 416 เมอืง จาก 57 ประเทศใน 6 ทวปีทัว่โลก 
โดยปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้ปัญหาการจราจรบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาเรือ้รงัคอื การเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งของปรมิาณรถยนต์ 
ซึ่งสวนทางกับความสามารถในการรองรับยานพาหนะบนท้องถนนที่มีอยู่อย่างจ�ากัด โดยจากรายงานของกรมขนส่ง 
ทางบก จะเห็นได้ว่าจ�านวนยานพาหนะส่วนบุคคลท่ีจดทะเบียนใหม่ของประเทศไทย4ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา มีอัตรา 
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 2.5% (รูปที่ 2)

2  ธนาคารโลก
3 รายงานประเมินสภาพจราจรเมืองใหญ่ทั่วโลกของ TOMTOM
4 กรมขนส่งทางบก
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อย่างไรกด็ ีนบัตัง้แต่มีการเปิดให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสในเดอืนธนัวาคม 2542 ถอืเป็นการเพิม่ช่องทางการคมนาคม
ท่ีท�าให้ผูโ้ดยสารเปลีย่นจากการโดยสารยานพาหนะบนท้องถนนมาใช้ระบบขนส่งทางรางมากขึน้ ดงัเหน็ได้จากส่วนแบ่ง
การเดนิทางด้วยระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ (ซึง่วดัจากจ�านวนเทีย่วของการเดนิทางต่อวนัของแต่ละประเภทการเดินทาง) 
ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 3) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2560 เป็น 33% ในปี 2585 โดยส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าจะมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น
มาทดแทนสดัส่วนการเดนิทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางในปีต่อๆไปจากเครอืข่ายรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ทีม่กีารขยายตัว
เพิ่มขึ้น

รูปที่	2	:	ยำนพำหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี	2558-2562

 

 

รปูที ่1 : ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 

 

ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ เป้าหมาย 2562/63 2561/62 

ความน่าเชื่อถือของการใหบ้ริการ วัดจาก: 
ความตรงตอ่เวลาในการเดนิทางของผูโ้ดยสาร 

ไ ม่ น ้ อ ย ก ว่ า  9 9 . 5 % 
ตอ่ความลา่ชา้ตัง้แต ่5 นาทขีึน้ไป 

99.8% 99.7% 

ความน่าเชือ่ถอืของรถไฟฟ้า ไ ม่ น ้ อ ย ก ว่ า  3 5 ,0 0 0 
ตูก้โิลเมตรตอ่การขัดขอ้ง 

94,268 83,400 

ความน่าเชือ่ถอืของต๋ัวโดยสาร ไ ม่ น ้ อ ย ก ว่ า  15,000 
ครัง้ตอ่การขัดขอ้ง 

172,319 67,400 

 

ภาพรวมธุรกจิระบบขนสง่มวลชน 

ป ระ เท ศ ไท ยมี ก า รพั ฒ น าท างด ้าน สั งค ม แล ะ เศ รษ ฐ กิจ ม าโด ยต ลอ ด ใน ระย ะ เวล า  4 0  ปี ที่ ผ่ าน ม า  
ดั ง เ ห็ น ไ ด ้ จ า ก ก า ร มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด ้ ร ะ ดั บ ต ่ า 
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายไดร้ะดับปานกลางถึงระดับสูง2 ประกอบกับจ านวนประชากรที่หนาแน่นในกรุงเทพฯ 
ล ้ ว น แ ต่ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห ้ มี ก า ร จ ร า จ ร ติ ด ขั ด แ ล ะ ยั ง ค ง ท วี ค ว า ม รุ น แ ร ง ม า ก ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ 
อา้งอิงจากรายงานประเมินสภาพจราจรของเมืองใหญ่ทั่วโลก ประจ าปี 2562 ของ TOMTOM3 ระบุว่า กรุงเทพฯ 
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของเมืองที่มีการจราจรติดขัดที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ 416 เมือง จาก  57 ประเทศใน 6 
ท วี ป ทั่ ว โ ล ก  โ ด ย ปั จ จั ย ห นึ่ ง ที่ ท า ให ้ ปั ญ ห าก า ร จ ร า จ รบ น ท ้อ ง ถ น น ยั ง ค ง เ ป็ น ปั ญ ห า เรื้ อ รั ง คื อ 
ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง ป ริ ม า ณ ร ถ ย น ต ์
ซึ่ ง ส ว น ท า ง กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร อ ง รั บ ย า น พ า ห น ะ บ น ท ้ อ ง ถ น น ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง จ า กั ด 
โดยจากรายงานของกรมขนส่งทางบก จะเห็นไดว้่าจ านวนยานพาหนะส่วนบุคคลทีจ่ดทะเบยีนใหม่ของประเทศไทย4 
ในชว่ง 4 ปีทีผ่า่นมา มอีัตราการเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปีอยูท่ี ่2.5% (รปูที ่2) 

 
 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  นั บ ตั ้ ง แ ต่ มี ก า ร เ ปิ ด ใ ห ้บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า บี ที เ อ ส ใ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2 5 4 2 
ถอืเป็นการเพิม่ชอ่งทางการคมนาคมทีท่ าใหผู้โ้ดยสารเปลีย่นจากการโดยสารยานพาหนะบนทอ้งถนนมาใชร้ะบบขนสง่ทา
ง ร า ง ม า ก ขึ้ น  ดั ง เ ห็ น ไ ด ้ จ า ก ส่ ว น แ บ่ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ด ้ ว ย ร ะ บ บ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ 
(ซึง่วัดจากจ านวนเที่ยวของการเดนิทางต่อวันของแต่ละประเภทการเดนิทาง) ที่มีการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 3) 
และคาดว่าจะเพิม่ขึน้จาก 13% ในปี 2560 เป็น 33% ในปี 2585 โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
( ส น ข . ) 
คาดการณ์ว่าสว่นแบ่งการเดนิทางดว้ยระบบรถไฟฟ้าจะมจี านวนเพิม่ขึน้มาทดแทนสัดส่วนการเดนิทางดว้ยรถโดยสารประ
จ าทางในปีตอ่ๆไปจากเครอืขา่ยรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ทีม่กีารขยายตัวเพิม่ขึน้ 

                                                           
2  ธนาคารโลก 
3  รายงานประเมนิสภาพจราจรเมอืงใหญท่ัว่โลกของ TOMTOM 
4  กรมขนสง่ทางบก 

2,627 2,740 2,935 2,951 2,901 

2558 2559 2560 2561 2562

แหลง่ที่มา: กองแผนงาน กลุม่สถิตขินสง่ กรมขนสง่ทางบก

รปูที่ 2: ยานพาหนะสว่นบคุคลทีจ่ดทะเบยีนใหมตั่ง้แตปี่ 2558-2562

(หน่วย: พนัคนั)(หน่วย : พันคัน)

แหล่งที่มา : กองแผนงาน กลุ่มสถิติขนส่ง กรมขนส่งทางบก

รูปที่	3	:	ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของระบบรถไฟฟ้ำในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร	(คำดกำรณ์ปี	2565-2585)

 

 

 
 

 

ปัจจุบันรัฐบาลมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมนโยบาย ประเทศไทย 4.0 
วัตถุประสงคห์ลักของแผนงานนี้ไม่เพยีงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกจิไปสู่ "เศรษฐกจิที่ขับเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม" หรอื 
" ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด ้ สู ง "  ผ่ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า 
แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในประเทศเพื่อลดขอ้จ ากัดต่างๆ อาทิ สภาพการจราจรที่ติดขัด ทั ้งนี ้
การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดังกล่าวจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ในปี 2561 
กระทรวงคมนาคมไดอ้อกแผนปฏบัิตกิารดา้นคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน รวมทัง้สิน้ 44 โครงการ คดิเป็นมูลค่าประมาณ 
2,021 พันลา้นบาท (หรอื ประมาณ 63 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) (รปูที ่4) 

 

การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ รัฐบาลใหค้วามส าคัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นไดจ้ากการที่ สนข . 
ไดก้ าหนดแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  (M-MAP) ระยะเวลา 20 ปี 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธาน ี 
น น ท บุ รี  ส มุ ท รป ร า ก า ร  แ ล ะ ส มุ ท รส าค ร )  ใน ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า  2 0  ปี  ( นั บ ตั ้ ง แ ต่ ปี  2 5 5 3 -2 5 7 2 ) 
โดยแผนแมบ่ทนี้ไดก้ าหนดโครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ครอบคลมุ 515.2 กโิลเมตร 312 สถานี (รูปที ่5 และ 6) อยา่งไรด ี
ตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดใหม้ีนโยบายเร่งการด าเนินการก่อสรา้งโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 
สายหลักจากทั ้งหมด 12 สาย หรือระยะทาง 464 กิโลเมตร จากทั ้งหมด 515.2 กิโลเมตร ดังเห็นไดจ้ากรูปที่ 7 
ทีแ่สดงความคบืหนา้ในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนนิงานของโครงการเรง่ดว่น 10 สายหลัก 

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและเพือ่เป็นการขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
ส น ข .  ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ญี่ ปุ่ น  ( JICA) 
ในการจัดท าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (พืน้ทีต่่อเนื่อง) ฉบับที ่2 (M-MAP2) 
โดยคาดว่าจะมกีารบรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ 4 สาย ไดแ้ก่ สายสทีอง (ระยะที ่1) (กรงุธนบุร-ีคลองสาน ระยะทาง 
1.7 กโิลเมตร) สายสเีทา (ระยะที่ 1) (วัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กโิลเมตร) LRT (บางนา-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
ร ะ ย ะ ท า ง  1 8 .3  กิ โ ล เม ต ร )  แ ล ะ ส า ย สี น ้ า ต า ล  ( แ ค ร า ย -ล า ส า ลี  ร ะ ย ะ ท า ง  2 2  กิ โ ล เม ต ร ) 

13%
30% 31% 33% 33% 33%

79%
68% 66% 64% 65% 65%

2017 2022E 2027E 2032E 2037E 2042E

Rail mass transit Bus Van Ferry Commuter train

รปูที่ 3: สว่นแบง่ทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร (คาดการณ์ปี 2565-2585)

แหลง่ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)
)

12%

26%

61%

1%
ทางดว่นและโครงกางทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง

รถไฟรางคู่

รถไฟความเร็วสงูและระบบขนสง่ทางรางอืน่ๆ

อืน่ๆ

รูปท่ี 4: แผนปฏิบัตกิารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561

แหลง่ทีม่า: กระทรวงคมนาคม

44 โครงการ
2,021 พนัลา้นบาท

ระบบรถไฟฟ้า รถโดยสาร รถตู ้ เรอืโดยสาร รถไฟชานเมอืง 

2560 2565E 2570E 2575E 2580E 2585E 

แหล่งที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ระบบรถไฟฟ้ำ รถโดยสำร รถตู้ เรือโดยสำร รถไฟชำนเมือง



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทรายงานประจำาปี 2562/6328

ปัจจุบันรัฐบาลมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมนโยบาย ประเทศไทย 4.0 วัตถุประสงค์
หลักของแผนงานนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “ประเทศที่มี
รายได้สูง” ผ่านอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและความก้าวหน้า แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ 
เพื่อลดข้อจ�ากัดต่างๆ อาทิ สภาพการจราจรที่ติดขัด ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพ
และคณุภาพชวิีตท่ีดข้ึีนของประชาชน ในปี 2561 กระทรวงคมนาคมได้ออกแผนปฏิบตักิารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน 
รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,021 พันล้านบาท (หรือ ประมาณ 63 พันล้านเหรียญสหรัฐ) (รูปที่ 4)

การพฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเป็นสิง่ทีร่ฐับาลให้ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง ดงัเหน็ได้จากการที ่สนข. ได้ก�าหนดแผน
แม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) ระยะเวลา 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี  นนทบุรี สมุทรปราการ 
และสมทุรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี (นบัตัง้แต่ปี 2553-2572) โดยแผนแม่บทนีไ้ด้ก�าหนดโครงการรถไฟฟ้า 12 สาย 
ครอบคลุม 515.2 กิโลเมตร 312 สถานี (รูปที่ 5 และ 6) อย่างไรดี ตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี ก�าหนดให้มี 
นโยบายเร่งการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 สายหลกัจากทัง้หมด 12 สาย หรอืระยะทาง 464 กโิลเมตร 
จากทัง้หมด 515.2 กโิลเมตร ดงัเห็นได้จากรปูที ่7 ทีแ่สดงความคบืหน้าในแต่ละขัน้ตอนการด�าเนนิงานของโครงการเร่งด่วน 
10 สายหลัก

ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและเพื่อเป็นการขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
สนข. ประสานความร่วมมอืกบัองค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศของญีปุ่่น (JICA) ในการจดัท�าแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ฉบับที่ 2 (M-MAP2) โดยคาดว่าจะมีการบรรจุโครงการ
รถไฟฟ้าสายใหม่ 4 สาย ได้แก่ สายสทีอง (ระยะท่ี 1) (กรงุธนบรุ-ีคลองสาน ระยะทาง 1.7 กโิลเมตร) สายสเีทา (ระยะที ่1) 
(วัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร) LRT (บางนา-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร) และสาย 
สีน�้าตาล (แคราย-ล�าสาลี ระยะทาง 22 กิโลเมตร) เข้าไปในแผนแม่บทฉบับใหม่ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ขณะนี้ สนข.  
อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา M-MAP2 โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ในปี 2564

รูปที่	4	:	แผนปฏิบัติกำรด้ำนคมนำคมขนส่งระยะเร่งด่วน	ปี	2561

 

 

 
 

 

ปัจจุบันรัฐบาลมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมนโยบาย ประเทศไทย 4.0 
วัตถุประสงคห์ลักของแผนงานนี้ไม่เพยีงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกจิไปสู่ "เศรษฐกจิที่ขับเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม" หรอื 
" ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด ้ สู ง "  ผ่ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า 
แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในประเทศเพื่อลดขอ้จ ากัดต่างๆ อาทิ สภาพการจราจรที่ติดขัด ทั ้งนี ้
การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดังกล่าวจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ในปี 2561 
กระทรวงคมนาคมไดอ้อกแผนปฏบัิตกิารดา้นคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน รวมทัง้สิน้ 44 โครงการ คดิเป็นมูลค่าประมาณ 
2,021 พันลา้นบาท (หรอื ประมาณ 63 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ) (รปูที ่4) 

 

การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ รัฐบาลใหค้วามส าคัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นไดจ้ากการที่ สนข . 
ไดก้ าหนดแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  (M-MAP) ระยะเวลา 20 ปี 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธาน ี 
น น ท บุ รี  ส มุ ท รป ร า ก า ร  แ ล ะ ส มุ ท รส าค ร )  ใน ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า  2 0  ปี  ( นั บ ตั ้ ง แ ต่ ปี  2 5 5 3 -2 5 7 2 ) 
โดยแผนแมบ่ทนี้ไดก้ าหนดโครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ครอบคลมุ 515.2 กโิลเมตร 312 สถานี (รูปที ่5 และ 6) อยา่งไรด ี
ตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดใหม้ีนโยบายเร่งการด าเนินการก่อสรา้งโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 
สายหลักจากทั ้งหมด 12 สาย หรือระยะทาง 464 กิโลเมตร จากทั ้งหมด 515.2 กิโลเมตร ดังเห็นไดจ้ากรูปที่ 7 
ทีแ่สดงความคบืหนา้ในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนนิงานของโครงการเรง่ดว่น 10 สายหลัก 

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและเพือ่เป็นการขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
ส น ข .  ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ญี่ ปุ่ น  ( JICA) 
ในการจัดท าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (พืน้ทีต่่อเนื่อง) ฉบับที ่2 (M-MAP2) 
โดยคาดว่าจะมกีารบรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ 4 สาย ไดแ้ก่ สายสทีอง (ระยะที ่1) (กรงุธนบุร-ีคลองสาน ระยะทาง 
1.7 กโิลเมตร) สายสเีทา (ระยะที่ 1) (วัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กโิลเมตร) LRT (บางนา-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
ร ะ ย ะ ท า ง  1 8 .3  กิ โ ล เม ต ร )  แ ล ะ ส า ย สี น ้ า ต า ล  ( แ ค ร า ย -ล า ส า ลี  ร ะ ย ะ ท า ง  2 2  กิ โ ล เม ต ร ) 

13%
30% 31% 33% 33% 33%

79%
68% 66% 64% 65% 65%

2017 2022E 2027E 2032E 2037E 2042E

Rail mass transit Bus Van Ferry Commuter train

รปูที่ 3: สว่นแบง่ทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร (คาดการณ์ปี 2565-2585)

แหลง่ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)
)

12%

26%

61%

1%
ทางดว่นและโครงกางทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง

รถไฟรางคู่

รถไฟความเร็วสงูและระบบขนสง่ทางรางอืน่ๆ

อืน่ๆ

รูปท่ี 4: แผนปฏิบัตกิารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561

แหลง่ทีม่า: กระทรวงคมนาคม

44 โครงการ
2,021 พนัลา้นบาท

ระบบรถไฟฟ้า รถโดยสาร รถตู ้ เรอืโดยสาร รถไฟชานเมอืง 

2560 2565E 2570E 2575E 2580E 2585E 

ทางด่วนและโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

รถไฟรางคู่

รถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางรางอื่นๆ

อื่นๆ

แหล่งที่มา : กระทรวงคมนาคม

44 โครงการ
2,021 พันล้านบาท
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รูปที่	5	:	โครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ำตำมแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในเขตกรุงเทพมหำนคร	และ

ปริมณฑล	(M-MAP)	(515.2	กิโลเมตร)

แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.

รูปที่	6	:	โครงกำรรถไฟฟ้ำ	12	สำย	ภำยใต้นโยบำยภำครัฐ

โครงกำร ช่วง ระยะทำง	(กม.)

สีแดงเข้ม* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย 80.5

สีเขียวเข้ม* ล�าลูกกา-บางปู 67.1

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

สีแดงอ่อน* ศิริราช-ศาลายา-ตลิ่งชัน-หัวหมาก 58.5

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์* ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ 50.3

สีม่วง* บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 42.8

สีส้ม* ตลิ่งชัน-มีนบุรี 39.6

สีชมพู* แคราย-มีนบุรี 34.5

สีเหลือง* ลาดพร้าว-ส�าโรง 30.4

สีเทา วัชรพล-สะพานพระราม 9 26.0

สีเขียวอ่อน* ยศเส-ตลิ่งชัน 21.0

สีฟ้า ดินแดง-สาทร 9.5

รวม 515.2

* โครงการรถไฟฟ้าตามตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี

แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.

 

 

เขา้ไปในแผนแมบ่ทฉบับใหมดั่งกลา่ว อยา่งไรก็ด ีขณะนี ้สนข. อยู่ในระหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดข้องการพัฒนา M-
MAP2 โดยคาดวา่จะไดร้ับการอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรใีนปี 2564 

รูปที่ 5 : โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล (M-MAP) (515.2 กโิลเมตร) 

 

 
แหลง่ทีม่า: สนข. และ รฟม. 

รปูที ่6 : โครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ภายใตน้โยบายภาครฐั 

 
โครงการ ชว่ง ระยะทาง (กม.) 

สแีดงเขม้* มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ-มหาชยั 80.5 
สเีขยีวเขม้* ล าลกูกา-บางปู 67.1 
สนี ้าเงนิ* บางซือ่-หัวล าโพง-ทา่พระ-พทุธมณฑล สาย 4 55.0 
สแีดงออ่น* ศริริาช-ศาลายา-ตลิง่ชนั-หัวหมาก 58.5 
แอรพ์อรต์ เรล ลงิก*์ ดอนเมอืง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 50.3 
สมีว่ง* บางใหญ่-ราษฎรบ์รูณะ 42.8 
สสีม้* ตลิง่ชนั-มนีบรุ ี 39.6 
สชีมพ*ู แคราย-มนีบรุ ี 34.5 
สเีหลอืง* ลาดพรา้ว-ส าโรง 30.4 
สเีทา วัชรพล-สะพานพระราม 9 26.0 
สเีขยีวออ่น* ยศเส-ตลิง่ชนั 21.0 
สฟ้ีา ดนิแดง-สาทร 9.5 

รวม 
 

515.2 
* โครงการรถไฟฟ้าตามตามแผนเรง่รัดของมตคิณะรัฐมนตร ี

แหลง่ทีม่า: สนข. และ รฟม. 
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เปรียบเทียบพัฒนำกำรระบบรถไฟฟ้ำของกรุงเทพมหำนครและประเทศใกล้เคียง

ในปี 2562 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ 
สมทุรสาคร) มจี�านวนประชากรรวมกนักว่า 10.9 ล้านคน ในขณะทีป่ระชากรในกรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ มจี�านวน 13.9 
ล้านคน ประชากรในฮ่องกง มีจ�านวน 7.4 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์ มีจ�านวน 5.8 ล้านคน ทั้งนี้ อัตรา
การครอบคลุมพื้นท่ีของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีจ�านวนเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็น 13.9 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน  
จากการขยายตวัของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า ซ่ึงเป็นผลมาจาก (1) การเปิดให้บริการโครงการส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหนอื 
ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร (สถานีห้าแยกลาดพร้าวถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ซึ่งทยอยเปิดทดลองให้บริการ 
ในช่วงปลายปี 2562 และ (2) การเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีน�้าเงินทั้งโครงข่ายเป็นวงกลมระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ในปี 2562

ในแง่ของอตัราการครอบคลมุพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในประเทศไทยยงัมสีดัส่วนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาค
เดยีวกนั โดยอตัราการครอบคลมุพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในกรงุโตเกียว ประเทศญีปุ่น่ อยู่ท่ี 41.6 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน 
สิงคโปร์อยู่ที่ 40.0 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และฮ่องกงอยู่ท่ี 36.2 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน นอกจากนี้  
ในปี 2562 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจ�านวนเที่ยวโดยสารของระบบรถไฟฟ้าในฮ่องกงมีสัดส่วน 49% กรุงโตเกียว 
48%  สิงคโปร์ 46% ในขณะที่กรุงเทพฯ มีเพียง 13%5 เท่านั้น จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่กล่าวมาข้างต้น นับเป็นข้อมูล
ปัจจยัหลกัทีแ่สดงให้เห็นว่ากรงุเทพฯ ต้องการการพฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเมือ่เทยีบกบัประเทศใกล้เคยีง 
(รูปที่ 8) เพื่อรองรับสภาพการจราจรที่แออัดในปัจจุบัน รวมถึงช่วยลดปัญหามลพิษในกทม. 

5  ข้อมูลล่าสุดจาก สนข. ในปี 2561 และคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปี 2580 อยู่ที่ประมาณ 33%

รูปที่	7	:	ควำมคืบหน้ำในแต่ละขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรเร่งด่วน	10	สำยหลัก

 

 

 

 

เปรยีบเทยีบพฒันาการระบบรถไฟฟ้าของกรงุเทพมหานครและประเทศใกลเ้คยีง 

ในปี 2562 กรุงเทพฯ และปรมิณฑล (ประกอบดว้ย 5 จังหวัด ไดแ้ก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร ีสมุทรปราการ และ 
สมุทรสาคร) มจี านวนประชากรรวมกันกว่า 10.9 ลา้นคน ในขณะทีป่ระชากรในกรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น มจี านวน 13.9 
ลา้นคน ประชากรในฮ่องกง มีจ านวน 7.4 ลา้นคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์ มีจ านวน 5.8 ลา้นคน ทั ้งนี ้
อัตราการครอบคลุมพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มจี านวนเพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็น 13.9 กโิลเมตรต่อประชากรลา้นคน 
จ า ก ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง โ ค ร ง ข่ า ย ร ะ บ บ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า  ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก  ( 1) 
ก า ร เ ปิ ด ใ ห ้ บ ริ ก า ร โ ค ร ง ก า ร ส่ ว น ต่ อ ข ย า ย ส า ย สี เ ขี ย ว เ ห นื อ  ร ะ ย ะ ท า ง  5 . 0  กิ โ ล เ ม ต ร 
(สถานีหา้แยกลาดพรา้วถงึสถานีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร)์ ซึง่ทยอยเปิดทดลองใหบ้รกิารในชว่งปลายปี 2562 และ 
(2) การเปิดใหบ้รกิารสว่นตอ่ขยายสายสนี ้าเงนิทัง้โครงขา่ยเป็นวงกลมระยะทาง 28 กโิลเมตร ในปี 2562 

ในแง่ของอัตราการครอบคลุมพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในประเทศไทยยังมสีัดสว่นนอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ในภมูภิาคเ
ดยีวกัน โดยอัตราการครอบคลมุพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในกรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น อยู่ที ่41.6 กโิลเมตรต่อประชากรลา้นคน 
สงิคโปรอ์ยู่ที ่40.0 กโิลเมตรต่อประชากรลา้นคน และฮ่องกงอยู่ที ่36.2 กโิลเมตรต่อประชากรลา้นคน นอกจากนี้ ในปี 
2562 สว่นแบง่ทางการตลาดในแง่ของจ านวนเทีย่วโดยสารของระบบรถไฟฟ้าในฮอ่งกงมสีัดส่วน 49% กรงุโตเกยีว 48%  
สิงคโปร์ 46%  ในขณ ะที่ก รุงเทพฯ มีเพียง 13% 5 เท่ า นั้น  จากข อ้มูล เชิง เปรียบ เทียบที่กล่าวมาข า้งต น้ 
นั บ เ ป็ น ข ้ อ มู ล ปั จ จั ย ห ลั ก ที่ แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห็ น ว่ า ก รุ ง เ ท พ ฯ 
ต ้อ งก ารก ารพั ฒ น าโค รงข่ าย ระบบ รถ ไฟ ฟ้ าอ ย่ า ง เร่ ง ด่ วน เมื่ อ เที ยบ กั บ ป ระ เท ศ ใกล ้เคี ย ง  (รูป ที่  8 ) 
เพือ่รองรับสภาพการจราจรทีแ่ออัดในปัจจุบัน รวมถงึชว่ยลดปัญหามลพษิในกทม.  

 

รปูที ่8 : พฒันาการระบบรถไฟฟ้าในภมูภิาค ในปี 2562 

 

 

ประชากร     
(ลา้นคน) 

ความยาวระบบรถไฟฟ้า  
(กโิลเมตร) อตัราการครอบคลมุพืน้ที*่ สว่นแบง่ทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้า 

ฮอ่งกง 7.4 269.5 36.2 49% 
โตเกยีว 13.9 579.5 41.6 48% 
สงิคโปร ์ 5.8 231.8 40.0 46% 
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 10.9 152.4 13.9 13%5 

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 

หมายเหต ุ
* อตัราการครอบคลมุพืน้ที ่หมายถงึ สดัสว่นความยาวระบบรถไฟฟ้าตอ่จ านวนประชากร (ลา้นคน) 
 

 
 
 

                                                           
5  ขอ้มลูลา่สดุจาก สนข. ในปี 2561 และคาดการณ์สว่นแบง่ทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ปี 2580 อยูท่ีป่ระมาณ 33% 

31%

29%

10%

7%

23%

เปิดด าเนนิการแลว้

อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง

อนู่ระหวา่งรอประกวดราคา

ครม. อนุมัตแิลว้

เตรยีมเสนอ ครม.

โครงขา่ยรถไฟฟ้า
464 กโิลเมตร

รปูที่ 7: ความคบืหนา้ในแตล่ะข ัน้ตอนการด าเนนิงานของโครงการเรง่ดว่น 10 สายหลกั

แหลง่ทีม่า: สนข. และบรษัิทฯ

เปิดด�าเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อยู่ระหว่างรอประกวดราคา

ครม. อนุมัติแล้ว

เตรียมเสนอ ครม.

แหล่งที่มา : สนข. และบีทีเอสจี
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รูปที่	8	:	พัฒนำกำรระบบรถไฟฟ้ำในภูมิภำค	ในปี	2562

ประชำกร				 
(ล้ำนคน)

ควำมยำวระบบ
รถไฟฟ้ำ	 
(กิโลเมตร)

อัตรำกำร
ครอบคลุมพื้นที่*

ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ของระบบรถไฟฟ้ำ

ฮ่องกง 7.4 269.5 36.2 49%

โตเกียว 13.9 579.5 41.6 48%

สิงคโปร์ 5.8 231.8 40.0 46%

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

10.9 152.4 13.9 13%5

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

หมายเหตุ
* อัตราการครอบคลุมพื้นที่ หมายถึง สัดส่วนความยาวระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร (ล้านคน)

ภำพรวมระบบรถไฟฟ้ำในกรุงเทพมหำนครในปัจจุบัน

ระบบรถไฟฟ้ำ	BTS

รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดบัแห่งแรกของประเทศไทยและก่อสร้างขึน้เหนอืถนนสายหลกัใจกลางกรงุเทพฯ ซึง่
บริหารโดยบีทีเอสซีและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการทั้งหมด 
48 สถานี ระยะทางรวม 53.9 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง คือ สายสุขุมวิทหรือสายสีเขียวเข้ม ประกอบด้วย 
36 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพฯ จากทิศเหนือถึงทิศตะวันออก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์-เคหะฯ) และสายสีลม
หรอืสายสเีขยีวอ่อน ประกอบด้วย 13 สถาน ีโดยวิง่ผ่านใจกลางเมอืงจากทศิใต้ถงึทศิตะวนัตก (สนามกฬีาแห่งชาต-ิบางหว้า) 
ท้ังสองเส้นทางเชื่อมต่อกันที่สถานีสยาม ส�าหรับยอดผู้โดยสารรวมในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ปี 2562/63  
อยู่ท่ี 236.9 ล้านเที่ยวคน และมีอัตราการเติบโตสะสมเฉล่ียปีละ 7.6% นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ โดย ณ วันที่  
31 มีนาคม 2563 ขบวนรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด 46 ขบวน ที่บีทีเอสซีได้สั่งซื้อเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการ 
ที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน รวมไปถึงการเปิดให้บริการของส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้  
ได้เดนิทางมาถึงประเทศไทยครบถ้วนเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ปัจจบัุนมขีบวนรถไฟฟ้าขึน้วิง่ให้บรกิารแล้วทัง้หมด จ�านวน 
79 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ (รวม 316 ตู้)

ระบบรถไฟฟ้ำ	MRT

รถไฟฟ้า MRT บรหิารโดย บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ (BEM) ในปัจจบุนัโครงข่ายการให้การของรถไฟฟ้า MRT 
ครอบคลุมระยะทางเพิ่มขึ้นจาก 43 กิโลเมตรในปีก่อน เป็น 71 กิโลเมตร ในปี 2562 เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการ
โครงการส่วนต่อขยายสายสีน�้าเงินครบเป็นวงกลมในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบัน BEM เป็นผู้ให้บริการ (1) โครงการ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสนี�า้เงนิ) ซึง่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดนิสายแรกของประเทศไทย 
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ระยะทาง 20 กิโลเมตร 18 สถานี (หัวล�าโพง-บางซื่อ)  
(2) โครงการรถไฟฟ้าสวนต่อขยายสายสนี�า้เงนิ ระยะทาง 28.0 กโิลเมตร 20 สถาน ี(หวัล�าโพง-หลกัสอง และ บางซือ่–ท่าพระ) 
และ (3) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง) ระยะทาง 23 กิโลเมตร  

5  ข้อมูลล่าสุดจาก สนข. ในปี 2561 และคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปี 2580 อยู่ที่ประมาณ 33%
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 6 แหล่งที่มา : BEM (ข้อมูลเดือนมกราคมถึงธันวาคม)
 7 ข้อมูลเดือนมกราคมถึงธันวาคม ไม่รวมผู้โดยสารในรถไฟฟ้าสายสีม่วง

16 สถานี (คลองบางไผ่-เตาปูน) ทั้งนี้ รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงินมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�านวน 4 สถานี 
ได้แก่ สถานีศาลาแดง สถานีอโศก สถานีหมอชิต และสถานีห้าแยกลาดพร้าว ส�าหรับปี 2562 ที่ผ่านมา รถไฟฟ้า MRT 
ในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้าเงินมียอดผู้โดยสารทั้งหมด 123.3 ล้านเที่ยวคน6

รถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต	เรล	ลิงก์

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ เชือ่มต่อท่าอากาศยานสวุรรณภมูกิบัสถานพีญาไท ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง เป็นระบบรถไฟฟ้า
ยกระดับระยะทาง 28.5 กิโลเมตร 8 สถานี ด�าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 
23 สิงหาคม 2553 โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีพญาไท

ระบบรถไฟฟ้ำชำนเมือง

ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งด�าเนินงานโดยรฟท. เปิดให้บริการระยะทางรวม 
15.3 กโิลเมตร 4 สถาน ี(บางซือ่-ตลิง่ชนั) โดยเปิดทดลองเดนิรถด้วยรถดเีซลราง เร่ิมทดลองเดนิรถตัง้แต่วนัที ่8 กนัยายน 
- 30 พฤศจิกายน 2555 และเริ่มเปิดให้บริการชั่วคราว ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ดี รถไฟฟ้าชานเมืองดังกล่าว
ได้หยุดให้บริการชั่วคราว และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งภายหลังจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน 
แล้วเสร็จในปี 2564

ระบบรถโดยสำรด่วนพิเศษ	(บีอำร์ที)

โครงการรถโดยสารด่วนพเิศษ หรอื BRT บรหิารโดยบทีเีอสซ ีเป็นโครงการแรกเริม่ของทางกรงุเทพฯ ทีจ่ะเชือ่มต่อระบบ
ขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่
รอบนอก โดยบีทีเอสซีเป็นผู้รับสัมปทานจากกทม. และระบบเดินรถของ BRT จะมีความเร็วสูงกว่ารถโดยสารประจ�าทาง
ทั่วไปเพราะจะวิ่งบนช่องทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก BRT มีระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ช่องนนทรี-
ตลาดพล)ู โดยมสีถานเีชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าบทีเีอสท่ีสถานช่ีองนนทร ีทัง้นี ้ในปี 2562/63 ทีผ่่านมา BRT มยีอดผูโ้ดยสาร
รวมทั้งสิ้น 4.6 ล้านเที่ยวคน

รูปที่	9	:	สถิติผู้โดยสำรระบบรถไฟฟ้ำในกรุงเทพมหำนคร	

2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

รถไฟฟ้าบีทีเอส
(สายหลัก) 214.7 218.7 232.5 238.0 241.2 241.0 236.9

อัตราการเติบโต 8.9% 1.9% 6.3% 2.4% 1.3% (0.1)% (1.7)%

รถไฟฟ้า MRT7 86.4 92.4 95.0 100.1 108.0 113.7 123.3

อัตราการเติบโต 7.2% 6.9% 2.8% 5.4% 7.8% 5.3% 8.4%

 แหล่งที่มา : บีทีเอสซี และ BEM
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รูปที่	10	:	จ�ำนวนผู้โดยสำรเฉลี่ยรำยวันของรถไฟฟ้ำ	BTS	สำยสีเขียวหลักและรถไฟฟ้ำ	MRT

 
แหล่งที่มา: บีทีเอสซี และ BEM

โครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ำ	BTS	และโครงกำรคมนำคมขนส่ง

โครงกำรรถไฟฟ้ำสีเขียวสำยหลัก

บทีเีอสซเีป็นผู้รบัสมัปทานจากกทม. ในการให้บรกิารรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลักแต่เพยีงผูเ้ดยีวตัง้แต่ปี 2542 ภายใต้สมัปทาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนในรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี (2542-2572) โดยสายหลัก
ประกอบไปด้วยสายสุขุมวิท (หมอชิต – อ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร) และสายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ-สะพาน
ตากสิน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร) ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร 23 สถานี หลังจากนั้น ในปี 2555 บีทีเอสซีได้ลงนาม
ในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (เคที)  
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกทม. ครอบคลมุระยะเวลา 13 ปี (2572-2585) ภายหลังครบก�าหนดอายสุมัปทานในปี 2572 ต่อมา
ในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจากการเดินรถไฟฟ้าสีเขียว
สายหลักในช่วงระยะเวลาที่เหลือให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
โดยบีทีเอสซียังคงเป็นผู้บริหารและเดินรถในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ทั้งนี้ บีทีเอสจียังลงทุนในสัดส่วน 33%  
ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน BTSGIF

โครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียว

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริการในปี 2552 
ประกอบไปด้วยส่วนต่อขยาย 2 เส้นทางคือ ส่วนต่อขยายสายสีลม (สะพานตากสิน-บางหว้า ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร) 
และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร) ต่อมาในปี 2555 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญา
กับเคทีในการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงส่วนต่อขยายดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี (2555-2585)

 

 

588,335 599,250 
637,087 652,156 660,790 660,355 647,367 

236,811 253,255 260,325 274,302 295,792 311,447 336,849 

2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

รถไฟฟา้บีทีเอส รถไฟฟา้ MRT6

รถไฟฟ้า MRT7 86.4 92.4 95.0 100.1 108.0 113.7 123.3 

อตัราการเตบิโต 7.2% 6.9% 2.8% 5.4% 7.8% 5.3% 8.4% 

แหลง่ทีม่า: BTSC และ BEM 

รปูที ่10 : จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่รายวนัของรถไฟฟ้า BTS สายสเีขยีวหลกัและรถไฟฟ้า MRT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

แหลง่ทีม่า: บทีเีอสซ ีและ BEM 
 

โครงขา่ยระบบรถไฟฟ้า BTS และโครงการคมนาคมขนสง่ 

โครงการรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลกั 

บีทีเอสซีเป็นผู รั้บสัมปทานจากกทม. ในการใหบ้ริการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักแต่เพียงผู เ้ดียวตั ้งแต่ปี 2542 
ภายใตส้ัมปทานความรว่มมอืระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนในรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี (2542-2572) 
โดยสายห ลักประกอบไปด ว้ยสายสุขุ มวิท  (หมอชิต  – อ่อน นุช  ระยะท าง 17  กิโล เมตร) และสายสีลม 
(สนามกฬีาแห่งชาต-ิสะพานตากสนิ ระยะทาง 6.5 กโิลเมตร) ระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร 23 สถานี หลังจากนัน้ ในปี 
2555 บีทีเอสซีไดล้งนามในสัญญาการใหบ้รกิารเดินรถและซ่อมบ ารุงโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักกับบรษัิท 
กรุง เทพธนาคม จ ากั ด  (เคที )  ซึ่ ง เป็ นบริษั ท ย่อยของกทม . ค รอบคลุม ระยะเวลา 13 ปี  (2572 -2585) 
ภ า ย ห ลั ง ค ร บ ก า ห น ด อ า ยุ สั ม ป ท า น ใ น ปี  2 5 7 2  ต่ อ ม า ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  2 5 5 6 
บทีเีอสซไีดข้ายสทิธใินรายไดค้่าโดยสารสทุธใินอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้จากการเดนิรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลักในชว่งระยะเวลา
ที่ เห ลื อ ให ้แ ก่ ก อ งทุ น รวม โค ร ง ส ร า้ งพื้ น ฐ าน ร ะบ บ ข น ส่ ง ม วล ช น ท าง รา งบี ที เอ ส โ ก รท  (BTSGIF) 
โดยบีทีเอสซียังคงเป็นผูบ้รหิารและเดนิรถในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ทัง้นี้ บีทีเอสจียังลงทุนในสัดส่วน 33% 
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดในกองทนุ BTSGIF 

โครงการรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยายสายสเีขยีว 

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลัก ระยะทาง 12.8 กโิลเมตร เริม่เปิดใหบ้รกิารในปี 2552 
ประกอบไปดว้ยส่วนต่อขยาย 2 เสน้ทางคอื ส่วนต่อขยายสายสลีม (สะพานตากสนิ-บางหวา้ ระยะทาง 7.5 กโิลเมตร) 
แ ล ะ ส่ ว น ต่ อ ข ย า ย ส า ย สุ ขุ ม วิท  ( อ่ อ น นุ ช -แ บ ริ่ ง  ร ะ ย ะ ท า ง  5 .3 กิ โ ล เม ต ร )  ต่ อ ม า ใ น ปี  2 5 5 5 
บทีเีอสซไีดล้งนามในสัญญากับเคทใีนการใหบ้รกิารเดนิรถและซอ่มบ ารุงส่วนต่อขยายดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี (2555-
2585) 

โครงการรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยายสายสเีขยีวเหนอืและใต ้

เดือนมีนาคม 2560 บีทีเอสซีไดล้งนามในสัญญาการใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 
ครอบคลุมระยะเวลา 25 ปี  (2560 -2585) ระยะทางรวม 30 .4  กิโลเมตร ประกอบดว้ย 2  เส น้ทาง ไดแ้ก ่
ส่วนต่อขยายสายสเีขยีวใต ้(แบริง่-เคหะฯ ระยะทาง 12.6 กโิลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหนือ (หมอชติ-คูคต 
ระยะทาง 17.8 กโิลเมตร) โดยสว่นตอ่ขยายสายสเีขยีวใตไ้ดเ้ปิดใหบ้รกิารอยา่งเต็มรปูแบบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมือ่วันที ่6 
ธันวาคม 2561 ในส่วนของงานกอ่สรา้งโยธาส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหนือนัน้ ไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
อีกทั ้ง ยังไดเ้ปิดใหบ้ริการ 5 สถานีแรกของโครงการดังกล่าวแลว้ในปี 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
ไ ด ้ เ ปิ ด ท ด ล อ ง ใ ห ้ บ ริ ก า ร อี ก  4  ส ถ า นี  ( ถึ ง  N1 7 :  ส ถ า นี วั ด พ ร ะ ศ รี ม ห า ธ า ตุ ) 
และคาดวา่จะสามารถเปิดใหบ้รกิารทัง้สายไดภ้ายในปี 2563 

                                                           
7  ขอ้มลูเดอืนมกราคมถงึธนัวาคม ไมร่วมผูโ้ดยสารในรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 

(หน่วย: เทีย่วคน/ วนั) 

 

 

รถไฟฟ้า MRT7 

 7 ข้อมูลเดือนมกราคมถึงธันวาคม ไม่รวมผู้โดยสารในรถไฟฟ้าสายสีม่วง
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โครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวเหนือและใต้

เดือนมีนาคม 2560 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 
ครอบคลุมระยะเวลา 25 ปี (2560-2585) ระยะทางรวม 30.4 กโิลเมตร ประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ ส่วนต่อขยาย 
สายสเีขยีวใต้ (แบริง่-เคหะฯ ระยะทาง 12.6 กโิลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหนอื (หมอชติ-คูคต ระยะทาง 17.8 กโิลเมตร) 
โดยส่วนต่อขยายสายสเีขียวใต้ได้เปิดให้บรกิารอย่างเตม็รปูแบบเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้วเมือ่วันท่ี 6 ธนัวาคม 2561 ในส่วนของ
งานก่อสร้างโยธาส่วนต่อขยายสายสเีขียวเหนอืนัน้ ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว อกีทัง้ ยงัได้เปิดให้บรกิาร  
5 สถานแีรกของโครงการดงักล่าวแล้วในปี 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มถุินายน 2563 ได้เปิดทดลองให้บรกิารอีก 4 สถานี  
(ถงึ N17: สถานวัีดพระศรีมหาธาต)ุ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บรกิารท้ังสายได้ภายในปี 2563

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสำยสีเหลือง

เมือ่วันที ่ 16 มิถนุายน 2560 บรษิทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากดั และบรษิทั อสีเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากดั  
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบทีเีอสจี ได้เข้าลงนามในสญัญาร่วมลงทนุโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(แคราย-มีนบรุ ีระยะทาง 34.5 
กโิลเมตร) และสายสเีหลอืง (ลาดพร้าว-ส�าโรง ระยะทาง 30.4 กโิลเมตร) กบั รฟม. ระยะทางรวม 64.9 กโิลเมตร 53 สถานี 
ทัง้ 2 บรษัิทนีก่้อตัง้ข้ึนมาจากกลุ่มกจิการร่วมค้าบเีอสอาร์ (BSR JV consortium) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่างบทีเีอสจี 
บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จีเนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (STEC) และบรษิทั ผลิตไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากดั 
(มหาชน) (RATCH) โดยมีสดัส่วนการร่วมทุนร้อยละ 75 ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล�าดบั ท้ังนีเ้ป็นสมัปทานในรปูแบบ 
PPP net cost โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพแูละสายสเีหลืองเป็นโครงการท่ีรฐับาลให้การสนบัสนนุค่างานก่อสร้าง จ�านวน 
47,000 ล้านบาท จากมลูค่าโครงการรวมท้ังหมดกว่า 96,000 ล้านบาท โดยรฐับาลจะแบ่งช�าระเงนิสนับสนนุเป็นงวด  
งวดละเท่า ๆ กนั ตลอดระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่เปิดให้บรกิาร โดยทัง้สองบรษิทัดงักล่าวได้รบัหนังสอืแจ้งให้เริม่งาน 
(Notice-to-Proceed) ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสายสเีหลืองจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
แล้วเมือ่วนัที ่29 มิถนุายน 2561 ซ่ึงนับเป็นวันแรกของการก่อสร้าง ทัง้นี ้คาดว่ารถไฟฟ้าสายหลกัทัง้สองโครงการจะสามารถ
เปิดให้บรกิารได้ในเดอืนตุลาคม 2564

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีทอง		

เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2561 บีทเีอสซี และบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั (เคที) ได้เข้าลงนามในสญัญาการให้บรกิารเดนิรถ
และซ่อมบ�ารงุ (O&M) โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะท่ี 1 (สถานรีถไฟฟ้ากรงุธนบรุ-ีส�านกังานเขตคลองสาน, ระยะทาง 
1.8 กโิลเมตร) เป็นระยะเวลา 30 ปี นอกจากน้ี เพือ่ให้เกิดความต่อเนือ่งในการให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสารและมาตรฐานทีด่ขีอง
ระบบรถไฟฟ้าและเครือ่งกล (E&M) บทีเีอสซไีด้เข้าท�าสญัญาซือ้ขายตดิตัง้ระบบ E&M เมือ่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีผ่่านมา 
โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสทีองมีจุดเช่ือมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าบทีีเอสสายสเีขยีวตะวนัตกท่ีสถานกีรงุธนบรุ ีและเช่ือมกบั
อาคารอเนกประสงค์ไอคอนสยาม ท้ังนี ้บรษิทั อติาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบงานก่อสร้าง
ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 30 เดอืน โดยเริม่ก่อสร้างในเดอืนมนีาคม 2561 ท้ังนี ้คาดว่ารถไฟฟ้าสายสทีอง ระยะท่ี 1  
จะสามารถเปิดให้บรกิารได้ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2563

โครงกำรคมนำคมขนส่ง

สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ

สนามบินนานาชาติอูต่ะเภาตัง้อยูท่ี ่อ�าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง เป็นหนึง่ในโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรบั
การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EEC) ท้ังนี ้กลุ่มกจิการร่วมค้าบีบีเอส (ประกอบด้วย BA สดัส่วนร้อยละ 45 
บทีเีอสจ ีสดัส่วนร้อยละ 35 และ STEC สดัส่วนร้อยละ 20) ได้ยืน่ข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าวกบักองทพัเรอื
เมือ่วันที ่21 มีนาคม 2562 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน (Public Private 
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Partnership: PPP) ในรปูแบบ Net Cost ระยะเวลา 50 ปี รวมการลงทนุในอาคารผูโ้ดยสารใหม่หลงัที ่3 ศนูย์ธรุกจิการค้า 
เขตประกอบการค้าเสร ี(Cargo Village หรอื Free Trade Zone) และศนูย์ธรุกจิขนส่งสนิค้าและโลจสิตกิส์ (Cargo Complex) 
ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 กลุม่กจิการร่วมค้าบบีเีอส ได้เป็นผู้ชนะประมูลโครงการดงักล่าว

โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง

เมือ่วนัที ่ 19 สงิหาคม 2562 กลุม่กจิการร่วมค้าบจีเีอสอาร์ (ประกอบด้วย บีทเีอสจ ี สดัส่วนร้อยละ 40 GULF สัดส่วน 
ร้อยละ 40 STEC สดัส่วนร้อยละ 10 และ RATCH สดัส่วนร้อยละ 10) ได้เป็นผูช้นะประมลูโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง 
2 เส้นทาง คอื (1) สายบางปะอนิ – นครราชสมีา ระยะทางประมาณ 196 กม. และ (2) สายบางใหญ่ – กาญจนบรุ ีระยะทาง
ประมาณ 96 กม. ซ่ึงทัง้สองเส้นทางเป็นหนึง่โครงการส�าคญัท่ีมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการ
เร่งรดัการลงทนุ Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรดัโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (PPP 
Fast Track) ของกระทรวงการคลงั โดยทัง้สองโครงการดังกล่าวจะเป็นในรปูแบบของ PPP Gross Cost ซึง่เอกชนจะเป็น 
ผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐ โดยภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้าง/ตอบแทน 
ในการด�าเนนิงานและบ�ารงุรกัษา 

โครงกำรระบบขนส่งทำงรำงสำยใหม่	ๆ	ที่เป็นเป้ำหมำยของกลุ่มบีทีเอส

บทีเีอสจมีองว่าการทีป่ระเทศมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดแีละเพยีงพอ จะเป็นปัจจยัส�าคญัในการช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของประชากรในประเทศนัน้ๆ เพือ่ให้เป็นส่วนหนึง่ในการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน บีทีเอสจจีงึมีความสนใจท่ีจะ
พฒันาไม่ว่าจะเป็นโครงการระบบขนส่งทางราง รวมถงึโครงการคมนาคมขนส่งอืน่ๆ ในอกี 5 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้ บีทเีอสจี 
ตัง้เป้าหมายทีจ่ะขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเพิม่อกี 77.5 กโิลเมตรในเขตกรงุเทพมหานคร

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม	(ตะวันออกและตะวันตก)

การประมลูก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งออกเป็นฝ่ังตะวันออกและตะวันตก โดยเส้นทางดงักล่าวมีทัง้
สถานียกระดบัและสถานใีต้ดนิ ปัจจบุนั โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมฝ่ังตะวนัออกได้มกีารลงนามในสญัญางานก่อสร้างกบั 
ผูร้บัจ้างก่อสร้างงานโยธารวมทัง้หมด 6 สญัญา โดยผูร้บัจ้างก่อสร้างงานโยธาดงักล่าว ได้แก่ กจิการร่วมค้า CKST (บรษิทั 
ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั อติาเลียนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต์จ�ากดั (มหาชน) และบริษทั ยนูคิ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากัด (มหาชน)) ท้ังนี ้โครงการรถไฟฟ้า
สายสส้ีมตะวันออกได้เริม่ก่อสร้างไปแล้วในเดอืนมถุินายน 2560 และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2566 ทัง้นี ้ เมือ่วนัที่  
28 มกราคม 2563 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัโิครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม (จากบางขุนนนท์ ถึงมีนบรุ ีระยะทางรวม 35.9 กโิลเมตร 
28 สถาน)ี มลูค่าโครงการรวม 143 พนัล้านบาท มีรปูแบบสญัญา PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี ท้ังนี ้คาดว่าสายดงักล่าว
จะสามารถเปิดประมูลได้ในเดอืนกนัยายน 2563

โครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวตะวันตก	

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขียวตะวันตก (บางหว้า-ตล่ิงชนั) ระยะทาง 7 กโิลเมตร ซึง่ขณะน้ีอยูใ่นขัน้ตอนการรอ
อนมุตัริายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)  โดยเป็นเส้นทางท่ีกลุ่มบทีีเอสมโีอกาสสงูท่ีจะได้เข้าไปบรหิารจดัการ
เดนิรถ เนือ่งจากเส้นทางนีเ้ป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกบัโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสเีขียวปัจจบุนั ท้ังนี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย 
“หนึง่หน่วยงานก�ากับดแูล หนึง่ผูบ้รหิารเดนิรถ” ของรฐับาลท่ีมุง่หวงัให้เกดิผลประโยชน์ท่ีดท่ีีสดุแก่ประชาชน กลุ่มบทีเีอส
จะเจรจากบั กทม. ภายใต้เน้ือหาสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ (O&M) ท้ังนี ้คาดว่ารฐับาลจะรับผดิชอบในการ
ลงทนุส่วนของงานโยธาและงานระบบและเครือ่งกล (E&M) อย่างไรกดี็ กลุ่มบทีีเอสอาจจะพจิารณาในการช่วยจดัหาเงินทนุ 
โดยอาจจะรบัตดิตัง้งานระบบและเครือ่งกล (E&M) ให้ กทม.
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โครงกำรรถไฟฟ้ำรำงเบำ

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือ LRT (บางนา-สุวรรณภูมิ) ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ส่วนต่อขยายสายสขุุมวิททีส่ถานีบางนา โครงการนีเ้ป็นโครงการในความรบัผิดชอบของ กทม. ท้ังนีค้าดว่าทาง กทม. จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบก่อสร้างงานโยธาและงานระบบเครือ่งกล (E&M) โดยกลุม่บทีเีอสยงัเสนอต่อ กทม. ให้ใช้พืน้ทีบ่รเิวณธนาซติี้ 
ของกลุ่มบีทีเอส ในการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ารุงและโรงเก็บรถไฟฟ้า (Depot) ส�าหรับ LRT โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนั้น  
กลุ่มบีทีเอสจึงเชื่อมั่นว่ากลุ่มบีทีเอสมีศักยภาพในระดับแนวหน้าที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเทำ	(ระยะที่	1)	

โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสเีทาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เนือ่งจากมกีารเปล่ียนแปลงเส้นทางและต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน โดยระยะที่ 1 (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร) เชื่อมต่อ 
กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลัก ที่สถานีทองหล่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่สถานีฉลองรัช ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกับก�าดูแลของ กทม. โดยที่ผ่านมา 
กทม. จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานโยธา และงานระบบและเครื่องกล (E&M) เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการ
รถไฟฟ้าสายใหม่จึงคาดว่าจะมีการจัดประมูลส�าหรับการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง (O&M)  กลุ่มบีทีเอสเชื่อมั่นว่า 
มีศักยภาพที่แข็งแกร่งพอท่ีจะชนะการประมูลดังกล่าวจากการที่ได้ลงนามในสัญญารถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
ไปก่อนหน้านี้

5.	 ปัจจัยควำมเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1. ความเสีย่งจากการทีก่องทุนลงทนุในรายได้สทุธทิีเ่กดิและจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน

กองทุนลงทนุในรายได้สทุธทิีเ่กดิและจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัตาม
สญัญาสมัปทาน รวมถงึเงนิอืน่ทีเ่กดิขึน้จากหรือเกีย่วกบัรายได้สทิธดิงักล่าว นบัจากวนัทีก่ารซือ้ขายรายได้สทุธเิสรจ็
สมบูรณ์ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2572 ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทนุจะลดลงตามอายสุทิธใินรายได้สทุธดัิงกล่าวทีเ่หลืออยู ่ โดยมลูค่าทีล่ดลงในแต่ละปี
อาจเป็นจ�านวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการ
ลงทุนคืนในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจ
ลดลงจนถึงศูนย์บาทได้

2. ความเสี่ยงในการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการท่ีต้นทุนค่าโดยสาร   
รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักท่ีเพิ่มข้ึน จะส่ง 
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน

รายได้สุทธิทีก่องทนุคาดว่าจะได้รบัและความสามารถในการจ่ายเงนิแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบั
ผลกระทบหากต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีอาจเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึงกรณ ี
ดังต่อไปนี้
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• การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าซึ่งก�าหนดโดยรัฐบาล ซึ่งค่าไฟฟ้าอาจมีความผันผวนด้วยสาเหตุหลายปัจจัย รวมถึง
ราคาก๊าซธรรมชาติ และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

• การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน หรือ

• การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอื่นของรัฐบาลท่ีมีผลต่อการด�าเนินกิจการขนส่ง 
หรืออุปสงค์ด้านการขนส่ง

อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะปรับอัตราค่าโดยสารสูงข้ึนเพื่อชดเชยกับต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบทีเีอสซอีาจเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกว่ารายได้จากค่าโดยสารในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่จะ
ส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีรายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้เกิดข้ึนตามปกติเน่ืองมาจากการซ่อมแซมและ
บ�ารงุรกัษาอย่างต่อเนือ่งซึง่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายทีส่งู และอาจเกดิค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดงันัน้ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ต้องช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทุน ดังนั้น  
หากธรุกจิระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักไม่สามารถสร้างรายได้ค่าโดยสารเพยีงพอต่อต้นทนุค่าโดยสาร 
รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธรุกจิระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักแล้ว รายได้สทุธิ
และความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด แนวโน้มของตลาด 
หรอืเหตุการณ์อืน่ๆ เพือ่เป็นการชดเชยต้นทุนการด�าเนนิงาน และต้นทุนอืน่ๆ ท่ีเพิม่ขึน้ โดยการเพิม่อตัราค่าโดยสาร
ถูกจ�ากัดโดยสัญญาสัมปทานและพลวัตรของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และความพึงพอใจของ 
ผูโ้ดยสาร ทัง้นี ้การปรบัค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน ซ่ึงตามสญัญา
สมัปทาน บทีเีอสซีสามารถปรบัข้ึนค่าโดยสารท่ีเรียกเกบ็ได้ (Effective Fare) ไม่เกิน 1 ครัง้ในทุกระยะเวลา 18 เดอืน 
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare)

ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�าเดือนทั่วไปส�าหรับเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok consumer price index) 
ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนใดมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 5 ของดัชนีอ้างอิงของเดือนที่ผ่านมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน บีทีเอสซีสามารถขอให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) 
ในอัตราร้อยละ 7 จากอัตราเดิม นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษบางกรณี บีทีเอสซีอาจขอปรับขึ้น หรือ กทม.อาจขอปรับ
ลดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นระหว่างสกลุเงนิบาทและเงนิเหรียญสหรฐั การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้งนิตราต่างประเทศ
และในประเทศ ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้าของบีทีเอสซี หรือความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) 
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสัญญาสัมปทานจะอนุญาตให้บีทีเอสซีสามารถขึ้นอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ และบีทีเอสซีมี 
ความตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถข้ึนหรือเลือกท่ีจะไม่ข้ึนอัตราค่าโดยสาร
ด้วยเหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนและ
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร หรือเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ เหตุผลอื่นๆ อาจรวมถึงแนวโน้มผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้น
ค่าโดยสารอาจท�าให้จ�านวนผู้โดยสารลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส�าคัญต่อรายได้สุทธิ ดังนั้น 
บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือประเมินผลที่อาจจะตามมาจากการขึ้นค่าโดยสารในอนาคตได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้น 
ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ราคา 16 – 44 บาท
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4. บรษิทัจัดการและกลุม่บทีเีอสอาจไม่สามารถด�าเนนิการตามกลยทุธ์การเจรญิเตบิโตในธรุกิจขนส่งมวลชนให้ประสบ
ความส�าเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วย

ความสามารถของบริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบ 
ความส�าเรจ็นัน้ข้ึนอยูก่บัปัจจัยทีไ่ม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถ
รบัรองได้ว่าการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์การลงทุนของกองทุนในความเป็นจรงิจะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรอืสามารถ
ท�าได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

กลยุทธ์การเจริญเติบโตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชนมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมูลเพื่อ
บริหารงานในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของโครงการขนส่งมวลชน
ระบบใหม่ หรือการด�าเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่ การที่จะประสบความส�าเร็จใน
การด�าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ นอกเหนือจากสิ่งอื่นแล้วยังข้ึนอยู่กับการตัดสินใจและการด�าเนินการของ
รัฐบาลเกี่ยวกับแผนการขยายตัวดังกล่าว ความสามารถของกลุ่มบีทีเอสในการสรรหาและประเมินผู้ร่วมลงทุน 
ทางธรุกจิ การลงทนุทีเ่ป็นไปได้ การสนบัสนนุทางการเงนิ การด�าเนนิการให้มข้ีอสรปุการลงทุน การได้รบัความเห็นชอบ
และสทิธใินสมัปทานทีจ่�าเป็น และการควบคมุทางการเงนิและการด�าเนนิการอย่างเพยีงพอ กลยทุธ์การเจรญิเติบโต
ดงักล่าวนีต้้องการการสนบัสนนุจากผู้บรหิารและต้องใช้ทรพัยากรอืน่ๆ ของกลุ่มบีทีเอสเป็นอย่างมาก รวมถึงปัจจัยอืน่
บางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบีทีเอส อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้
ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการตามแผนการขยายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
หรอืหากรฐับาลตดัสนิใจทีจ่ะด�าเนนิการดังกล่าว กไ็ม่อาจรบัประกันได้ว่ากลุ่มบทีเีอสจะเป็นผูไ้ด้รบัสมัปทานดงักล่าว  
ดังนั้น การเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกลุ่ม
บทีีเอสไม่สามารถลงทนุหรอืเข้าร่วมด�าเนนิงานดงักล่าวนีไ้ด้ หรอืการลงทนุหรอืเข้าร่วมด�าเนนิงานดงักล่าวไม่ประสบ
ความส�าเร็จ หรือไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่คาด 

6.	 ข้อพิพำททำงกฎหมำย

กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

อนึ่ง บีทีเอสซี มีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็นคดีที่อาจ
มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเป็นคดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ 
บีทีเอสซี ดังนี้

1.  กรุงเทพมหานครยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เป็นเงินประมาณ 306.5 ล้านบาท ซึ่ง 
เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์มีค�าสัง่อนญุาตให้กรงุเทพมหานครได้รบัช�าระหนีค่้าตอบแทนการใช้ท่ีดินราชพสัด ุประมาณ 
8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน ประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค�าร้องในมูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ประมาณ 72.4 ล้านบาท หนี้ค่าเช่าอาคาร ประมาณ 201.4 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานครได้โต้แย้ง 
ค�าสัง่ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึง่ศาลล้มละลายกลางมคี�าสัง่ยกร้อง ต่อมากรงุเทพมหานครได้ยืน่อทุธรณ์ต่อศาลฎกีา
แผนกคดีล้มละลาย โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกามีค�าพิพากษาแก้ให้กรุงเทพมหานครได้รับช�าระหนี้
ในการฟ้ืนฟกูจิการ มูลหนีค่้าภาษีโรงเรอืนและท่ีดนิ 63.01 ล้านบาท ค่าตอบแทนการใช้ท่ีดนิราชพัสด ุ8.3 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยส�าหรับค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 3.56 ล้านบาท ค่าเช่าอาคาร 30.44 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม
หนังสือค�้าประกัน 12.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 117.61 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2561 บีทีเอสซี
ได้ช�าระหนี้มูลหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน 12.3 ล้านบาท 
รวมเป็นจ�านวนเงิน 20.6 ล้านบาท (โดยไม่รวมดอกเบี้ย)  และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ช�าระมูลหนี้ค่าภาษี
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โรงเรือนและที่ดิน 63.01 ล้านบาท (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ปัจจุบัน บีทีเอสซีอยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติในมูลหนี้ 
ส่วนที่เหลือคือ ค่าเช่าอาคาร และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกับข้อ 2.

2.  บทีีเอสซถูีกกรงุเทพมหานครเรยีกร้องเป็นข้อพพิาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ให้ช�าระเงนิค่าตอบแทนการใช้ทีด่นิ
ราชพสัด ุเป็นเงนิประมาณ 132 ล้านบาท (ต้นเงนิ 64.7 ล้านบาท เบีย้ปรบัเงนิเพิม่ 67.3 ล้านบาท) และค่าธรรมเนยีม
หนังสือค�้าประกันส้ญญาก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยบีทีเอสซีได้โต้แย้งว่า ตามสัญญา
สมัปทาน บทีเีอสซีมีสทิธิใช้ทีด่นิดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร โดยไม่ต้องรบัภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีเกิดขึ้น ต่อมาสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาท 
ออกจากสารบบความชัว่คราว เพือ่รอฟังผลค�าพพิากษาศาลฎกีาในคดฟ้ืีนฟกูจิการทีก่รงุเทพมหานครได้ยืน่อุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายตามข้อ 1. เนื่องจากเป็นมูลหนี้รายเดียวกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  
ศาลฎีกามีค�าพิพากษาแก้ให้กรุงเทพมหานครได้รับช�าระหน้ีในการฟื้นฟูกิจการ ตามข้อ 1. รวมเป็นเงินประมาณ 
117.61 ล้านบาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 2560 บีทีเอสซีได้ช�าระหนี้ค่าธรรมเนียมหนังสิอค�้าประกันส้ญญาก่อสร้าง
อาคาร เป็นเงนิประมาณ 8.2 ล้านบาท และกรงุเทพมหานครได้ถอนข้อเรยีกร้องเรือ่งค่าธรรมเนยีมหนงัสอืค�า้ประกนั
ออกจากคดอีนญุาโตตุลาการแล้ว คงเหลอืข้อเรยีกร้องเรือ่งเงนิค่าตอบแทนการใช้ท่ีดินราชพสัดุ ซึง่กรงุเทพมหานคร
และบีทีเอสซี ได้ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาข้อพิพาทแล้ว โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการได้สืบพยานและ 
เสรจ็สิน้การพจิารณาข้อพพิาทในวันที ่13 พฤศจกิายน 2562 และเมือ่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 สถาบนัอนญุาโตตุลาการ
ได้มีค�าชี้ขาดให้บีทีเอสซีช�าระเงินจ�านวน 34.3 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
ดงักล่าว นบัแต่วันที ่21 กุมภาพนัธ์ 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็ส้ินให้แก่กรงุเทพมหานคร โดยมเีงือ่นไขว่า 
กรุงเทพมหานครจะบังคับตามค�าชี้ขาดได้ก็ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้ช�าระเงินให้แก่กรมธนารักษ์เท่าที่ได ้
จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจ�านวนเงินตามค�าชี้ขาดแล้ว ส่วนค�าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

7.	 ข้อมูลส�ำคัญอื่น

โปรดดูหัวข้อ 15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต



8. ข้อมูลหน่วยลงทนุ

9. โครงสร้างการจดัการ

10.การก�ากบัดแูลกิจการ

11.ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ชมุชนและสิง่แวดล้อม

12.การควบคมุภายในและการ

บรหิารจดัการความเสีย่ง

13.การป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์

ส่วนท่ี3
การจัดการและ

การก�ากบัดแูลกองทนุ



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทรายงานประจำาปี 2562/6342

ส่วนที่ 3
การจัดการและการก�ากับดูแลกองทุน

8.	 ข้อมูลหน่วยลงทุน	

	 8.1	 หน่วยลงทุน

	 8.1.1	 ข้อมูลหน่วยลงทุน

จ�ำนวนเงินลงทุนโครงกำรปัจจุบัน 61,416,468,000 บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก 62,510,400,000 บาท  
(หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบล้านสี่แสนบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	1 445,676,000 บาท 
(สี่ร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	2 277,824,000 บาท 
(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	3 370,432,000 บาท 
(สามร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	4 978,172,000 บาท 
(เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	5 1,180,752,000 บาท 
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	6 711,924,000 บาท 
(เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	7 196,792,000 บาท 
(หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในกำรลดเงินทุน	ครั้งที่	8 752,440,000 บาท 
(เจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท)

มูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน 

• วันจัดตั้งกองทุน 10.8000 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	1 10.7230 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	2 10.6750 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	3 10.6110 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	4 10.4420 บาทต่อหน่วย
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• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	5 10.2380 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	6 10.1230 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	7 10.0810 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน	ครั้งที่	8 9.9510 บาทต่อหน่วย

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

ประเภทของหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครั้งแรก 10.8000 บาทต่อหน่วย

มูลค่ำหน่วยลงทุน	ณ	31	มี.ค.	2563 9.2273 บาทต่อหน่วย

	 8.1.2	 ข้อมูลรำคำหลักทรัพย์

ส�ำหรับปี	2562/63 กระดำน	Local กระดำน	Foreign

ราคาปิด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 8.15 บาท 7.00 บาท

ราคาสูงสุดในรอบปี 2562/63 12.60 บาท 12.40 บาท

ราคาต�่าสุดในรอบปี 2562/63 6.35 บาท 3.96 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 47,172.20 ล้านบาท 40,516.00 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

12,899.54 ล้านบาท
52.65 ล้านบาท

4.42 ล้านบาท
0.02 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
-  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
-  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

10.3868 บาท
9.2273 บาท

	 8.1.3	 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลดทุนจดทะเบียน	หรือลดมูลค่ำหน่วยลงทุน

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ำยเงินคืน

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียน
ก่อนลดมูลค่ำ
หน่วยลงทุน

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียน
ที่ลดลง

จ�ำนวนเงินทุน
จดทะเบียน
หลังลดมูลค่ำ
หน่วยลงทุน

ต่อหน่วย	 
(บำท)

รวม	 
(ล้ำนบำท)

ต่อหน่วย	 
(บำท)

รวม	 
(ล้ำนบำท)

ต่อหน่วย 
(บำท)

รวม	 
(ล้ำนบำท)

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

4. 10 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 10.611 61,416.468 0.169 978.172 10.442 60,438.296

5. 28 ส.ค. 62 11 ก.ย. 62 10.442 60,438.296 0.204 1,180.752 10.238 59,257.544

6. 28 พ.ย. 62 13 ธ.ค. 62 10.238 59,257.544 0.123 711.924 10.115 58,545.620

7. 28 ก.พ. 63 13 มี.ค. 63 10.115 58,545.620 0.034 196.792 10.081 58,348.828

8. 15 มิ.ย. 63 29 มิ.ย. 63 10.081 58,348.828 0.130 752.440 9.951 57,596.388

รวม 0.849 4,914.012
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เหตุแห่งการลดเงนิทุนจดทะเบียน :  -  ครัง้ท่ี 1 – 3 กองทุนมเีงนิสดส่วนเกนิเนือ่งมาจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

 - ครั้งที่ 4 – 8 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

	 8.2	 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

	 8.2.1	 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด	10	รำยแรก

  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ล�ำดับ รำยชื่อ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ

จ�ำนวนหน่วยลงทุน

ที่ออกจ�ำหน่ำย

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

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

3 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 301,308,570 5.21

4 ส�านักงานประกันสังคม 230,623,700 3.98

5 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 225,074,300 3.89

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

7 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด ( มหาชน) 150,987,000 2.61

8 นายคีรี กาญจนพาสน์ 98,703,580 1.71

9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 74,375,000 1.28

10 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 66,557,300 1.15
 

	 8.2.2		ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยใหญ่	(ถอืหน่วยลงทนุตัง้แต่ร้อยละ	10	ขึน้ไป	โดยรวมกลุ่มบคุคลเดยีวกันด้วย)

ล�ำดับ รำยชื่อ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่ำย

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

8.2.3	กลุม่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจดักำร	หรอื

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำร

  - ไม่มี –
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	 8.3	 กำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน

	 8.3.1	 นโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทน	:	กำรจ่ำยเงินปันผล	และกำรลดเงินทุนจดทะเบียน

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทนุมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมากกว่าปีละ 1 ครัง้ในกรณทีีก่องทนุมกี�าไรสะสม
เพียงพอ

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมือ่รวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของก�าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล หรือ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

 “ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก�าไรสุทธิของกองทุน ที่ท�าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) การหกัก�าไรทีย่งัไม่เกดิข้ึน (Unrealised gain) จากการประเมนิค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด  
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน

(ข) การหกัด้วยรายการเงนิส�ารองทีก่นัไว้เพือ่ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษาหรอืปรับปรงุกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน
ของกองทุนตามแผนที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน หรือท่ีบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(ค) การหักด้วยรายการเงินส�ารองท่ีกันไว้เพื่อการจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุน
ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�าหนดไว้ใน หัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือชี้ชวน 
หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

 ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น 
(Unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ารองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได ้
ในจ�านวนไม่เกนิกว่าผลลพัธ์ของจ�านวนเงินท่ีมภีาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลา
บญัช ีหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

(2) ในกรณทีีก่องทนุมีก�าไรสะสม บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจากก�าไรสะสมได้

(3) ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก
ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน 
ในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผล
พร้อมกันในงวดถัดไป
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นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด

(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลังจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเทจ็จรงิด้วยว่ากองทุนไม่มกี�าไรสะสม
เหลืออยู่แล้ว

(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทุน

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

บริษัทจัดการจะต้องด�าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีกองทุนมีการเพ่ิม 
เงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ�านวน
หน่วยลงทนุ และจะเฉลีย่เงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีมี่ชือ่อยูใ่นสมดุทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอน
หน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�าไรสะสมของกองทุน

	 8.3.2	ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล	และกำรจ่ำยคืนเงินทุน	

  ประวัติการจ่ายเงินปันผล

  ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที ่17 เมษายน 2556 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 

ครั้งที่ ผลกำรด�ำเนินงำนงวด
อัตรำเงินปันผล

(บำท/หน่วย)
วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ำยเงินปันผล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท รายงานประจำาปี 2562/63 47

ครั้งที่ ผลกำรด�ำเนินงำนงวด
อัตรำเงินปันผล

(บำท/หน่วย)
วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ำยเงินปันผล

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

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

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

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

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

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

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

21. 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 0.196 28 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61

22. 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 0.209 28 พ.ย. 61 13 ธ.ค. 61

23. 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 0.206 28 ก.พ. 62 14 มี.ค. 62

24. 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 0.103 28 พ.ย. 62 13 ธ.ค. 62

25. 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 0.181 28 ก.พ. 63 13 มี.ค. 63

รวม 4.342

ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และงวดวันที่  1 มกราคม 2563  
ถงึวนัที ่31 มีนาคม 2563 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีระบุในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ 
ดังนั้น บริษัทจัดการจึงงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานในช่วงระยะเวลาข้างต้น

  ประวัติการจ่ายคืนเงินทุน

ครั้งที่

วันปิด

สมุด

ทะเบียน

วันเฉลี่ย

จ่ำยเงิน

คืน

จ�ำนวนเงินทุน

จดทะเบียน	

ก่อนลดมูลค่ำ

หน่วยลงทุน

จ�ำนวนเงินทุน

จดทะเบียน

ที่ลดลง

จ�ำนวนเงินทุน

จดทะเบียน	

หลังลดมูลค่ำ

หน่วยลงทุน

ต่อหน่วย	 

(บำท)

รวม	 

(ล้ำนบำท)

ต่อหน่วย	 

(บำท)

รวม	 

(ล้ำนบำท)

ต่อหน่วย 

(บำท)

รวม	 

(ล้ำนบำท)

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

4. 10 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 10.611 61,416.468 0.169 978.172 10.442 60,438.296

5. 28 ส.ค. 62 11 ก.ย. 62 10.442 60,438.296 0.204 1,180.752 10.238 59,257.544

6. 28 พ.ย. 62 13 ธ.ค. 62 10.238 59,257.544 0.123 711.924 10.115 58,545.620

7. 28 ก.พ. 63 13 มี.ค. 63 10.115 58,545.620 0.034 196.792 10.081 58,348.828

8. 15 มิ.ย. 63 29 มิ.ย. 63 10.081 58,348.828 0.130 752.440 9.951 57,596.388

รวม 0.849 4,914.012

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :  -  ครัง้ที ่1–3 กองทนุมเีงนิสดส่วนเกนิเนือ่งมาจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

 - ครั้งที่ 4 – 8 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
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9.	 โครงสร้ำงกำรจัดกำร

	 9.1	 บริษัทจัดกำร

	 9.1.1	 ชื่อ	ที่อยู่	เลขทะเบียนบริษัท	หมำยเลขโทรศัพท์และโทรสำร	และเว็บไซต์

  ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด
  ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700
  โทรศัพท์  0-2674-6488 
  โทรสำร  0-2679-5996
  Website www.bblam.co.th

	 9.1.2	 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร	รำยชื่อผู้ถือหุ้น	รำยชื่อกรรมกำร	ผู้บริหำร	และผู้จัดกำรกองทุน

	 	 โครงสร้ำงองค์กร	
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	 	 รำยชื่อผู้ถือหุ้น	

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 749,996 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 100,000 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 50,000 5.0

นายเชิดชู โสภณพนิช 3 0.0

นางวรวรรณ ธาราภูมิ 1 0.0

รวม 1,000,000 100.0
  

	 	 รำยชื่อกรรมกำร

  คณะกรรมกำรบริษัท

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายสตีเฟน  แทน กรรมการ

2. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ

5. นางสาวปิยะมาศ ค�าไทรแก้ว กรรมการ

6. นายโชน โสภณพนิช กรรมการ

7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

8. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
 

  คณะกรรมกำรบริหำร

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

4. นายไพศาล  เลิศโกวิทย์       กรรมการ

5. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล        กรรมการ
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รำยชื่อผู้บริหำร

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution

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

5. นายสันติ  ธนะนิรันดร์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer,  
Head of Fund  Management

6. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director,
Head of Real Estate & Infrastructure Investment

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

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

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

10. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ Assistant Managing Director, Head of Internal Audit

11. นางสาวภารดี เอื้อวิริยานุกูล Vice President, Acting Head of Risk Management
 

	 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

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

- ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- CFA Level 3

2562-ปัจจุบัน  Assistant Managing Director,  
Real Estate & Infrastructure 
Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2555-2561 Senior Vice President,  
Real Estate & Infrastructure 
Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2546-2555 ผู้อ�านวยการอาวุโส  
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

2541-2546 ผู้อ�านวยการ  
ฝ่ายจัดการกองทุน 
บลจ.บัวหลวง 

นางนพวรรณ แสวงกิจ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
University of the Philippines

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- CISA Level 2

2557-ปัจจุบัน Vice President, 
Real Estate & Infrastructure 
Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2554-2557 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บลจ. ธนชาต 
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

- CISA Level 2

2560-ปัจจุบัน Vice President, 
Real Estate & Infrastructure 
Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2556-2560 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) 

นายวสุ หาญนันทอนันต์ - ปริญญาโท  
Real Estate Investment and Finance  
Heriot-Watt University, Edinburgh

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- CFA Level 3

2562-ปัจจุบัน Senior Manager, 
Real Estate & Infrastructure 
Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2560-2562 Manager, 
Property and Infrastructure Fund 
Management Department 
บลจ.กสิกรไทย 

2557-2559 Manager, 
Valuation and Advisory Services   
บจ. คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) 

	 9.1.3	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำรและผู้จัดกำรกองทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน 
รวมท้ังทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  
เพ่ือประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนบรหิารและจัดการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ 
และข้อตกลงต่างๆ ซ่ึงกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือ 
ทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 
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บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(1)	 กำรบริหำรจัดกำรกองทุน

ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจาก ส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หนงัสือ
ชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพรบ. หลักทรัพย์

(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
หนงัสอืช้ีชวน ทีมี่สาระไม่ต่างจากข้อผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ค) จดัให้กองทนุมลีกัษณะไม่ต่างไปจากสาระส�าคญัทีแ่สดงไว้ล่าสดุต่อส�านกังานคณะกรรมการ กลต. 
ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัทจัดการ 
ต้องด�าเนินการให้กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1 /2554

(ง) แก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุ หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการตามข้อก�าหนด เงือ่นไข และหลกัเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�าเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 
หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรัพย์

(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ย่ืนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต.  
ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่าง
หนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน

(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส�าคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ไม่น้อยกว่าหนึง่วันท�าการก่อนการเริม่จดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนแก่ผูล้งทนุ และจดัส่ง
หนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual 
Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะ
เวลาทีพ่อสมควรแก่การทีผู่ล้งทนุจะศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนก่อนการตดัสนิใจลงทนุใน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เมือ่รวมกบัระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสอืชีช้วนตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่า 
14 วัน

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และไม่มีลักษณะที่ท�าให้ผู้ลงทุนส�าคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด
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(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู ้ท�าหน้าท่ีในการ 
จัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จ�าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุน 
ในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทจัดการต้องด�าเนินการและควบคุมดูแล
ให้การจดัการเป็นไปตามสาระส�าคญัทีไ่ด้ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และบรษิทัจัดการต้อง
จัดให้มีข้อก�าหนดในเอกสารสัญญาท่ีเข้าท�าหรือจะเข้าท�าเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่น�าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่
ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน

(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการ 
ให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด�าเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้การจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) ด�าเนนิการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรอื ส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ทีเ่กีย่วข้อง ในกรณี
ที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน

(ฐ) ด�าเนินการท่ีจ�าเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว  
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้

(ฑ) เพิม่หรอืลดเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจดัการกองทนุและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ  
ที่ประกาศใช้บังคับโดย กลต. ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์

(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้
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(ด) ปฏิบตัติามเงือ่นไขและหลักเกณฑ์ทีก่รมสรรพากรก�าหนดเพือ่ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนตามที่กฎหมายก�าหนด

(ต) ด�าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ) จดัให้มแีละคงไว้ซึง่ระบบงานทีเ่หมาะสมส�าหรบัการบรหิารและจดัการกองทนุ อย่างน้อยในเรือ่ง
ดังต่อไปนี้

(1) การคดัเลอืกและดแูลบคุลากรท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนินการของกองทุน ให้มีความรูค้วามสามารถ
ทีเ่หมาะสมกบัการบรหิารและจัดการกองทุน

(2) การวเิคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้กองทุน รวมท้ังการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท�า due diligence) ทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะลงทุน  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบัการจดัตัง้กองทุนและทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีถูกต้อง และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจลงทนุของผูล้งทุน และ

(3) การก�ากบัดแูลบรหิารและจัดการความเสีย่งท่ีเกีย่วกบัทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ให้
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

(ท) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�านาจให้บุคคลอื่นใด 
เว้นแต่บรษิทัจัดการอาจมอบหมายให้ผูอ้ืน่บรหิารจดัการกองทนุเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการลงทนุ
และการจัดหาผลประโยชน์ในทรพัย์สนิอืน่ท่ีมใิช่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และการปฏิบติั
การด้านงานสนบัสนนุ ทัง้นีก้ารมอบหมายดงักล่าว (หากม)ี ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรพัย์

(ธ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได ้
ในอนาคต (อนัรวมถงึรายได้สทุธ)ิ หรอืสิทธติามสญัญาแบ่งรายได้ บรษิทัจดัการต้องตดิตามและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับอย่างสม�่าเสมอ หากพบความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องท่ีอาจท�าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตาม 
ข้อตกลง บรษิทัจัดการต้องด�าเนนิการหรอืมอบหมายให้ผูเ้ชีย่วชาญด�าเนนิการให้ผูป้ระกอบกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

(น) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ต่างประเทศ หรอืมคีวามจ�าเป็นจะต้องปฏบิติัตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศ  ไม่ว่าท่ีเกดิขึน้แล้ว
ในขณะนีห้รอืจะเกดิข้ึนในอนาคต เช่น ด�าเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น บริษทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิารและด�าเนนิการ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น  
ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนมสีทิธดิ�าเนนิการอืน่ใดเท่าทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏิบตัติามพนัธสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(บ) ด�าเนนิการอืน่ๆ เพือ่ให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรกัษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่ทั้งนี ้ 
การด�าเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง
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(2)	 กำรลงทุน

(ก) เข้าท�าสญัญาเพือ่ให้ได้มาซึง่ทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในนามของกองทุนภายใน 6 เดอืน
นบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทนุ โดยคดิเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

(ข) ด�ารงมลูค่าการลงทุนในทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี 
โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่รอบระยะ
เวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)

(ค) ด�ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนภายในระยะ
เวลา 1 ปีหลังจากการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(ง) ด�าเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด�าเนินการให้การลงทุน
ของกองทนุในทรพัย์สนิอืน่ดงักล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้เกีย่วกับอตัราส่วนการลงทนุ

(3)	 กำรเรียกเก็บและช�ำระเงินของกองทุน

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

(4)	 กำรแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ  
ทน. 1 /2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�าหนด 
ที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามพรบ. 
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. เป็นผู้จัดการ
กองทนุเพือ่ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายและประกาศเกีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนโครงสร้าง
พืน้ฐานทีใ่ช้บงัคบักบับรษัิทจดัการ และปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณและมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการ 
จะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการ
กองทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรอืเอกสารทีจ่ดัส่งให้แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มี 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลง

(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดและเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
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(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปล่ียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนด และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้ง 
นายทะเบยีน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าท่ีของนายทะเบยีนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
เกีย่วกบัทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท�าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�าหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้ง 
นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู ้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ ของกองทุน 
หรอืบุคคลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องและจ�าเป็นเพือ่ปฏบัิตหิน้าท่ีเกีย่วกบักองทุน อาทิ ท่ีปรกึษาทางการเงนิ 
และที่ปรึกษากฎหมาย

(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ซ) แต่งตัง้ผูช้�าระบัญชีของกองทนุโดยความเหน็ชอบของส�านกังานคณะกรรมการ กลต. เพือ่ท�าหน้าที่
เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การช�าระบัญช ี
เสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน

(ฌ) จดัให้มผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทนุซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ กลต. เพือ่ท�าหน้าที่
ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�าแนะน�ากับผู้ลงทุนรายย่อย

(5)	หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอื่นๆ

(ก) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุน 
เป็นกองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน15 วันท�าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ�านาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข) จัดให้มีการยืน่ค�าขอจดทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรพัย์ภายใน 
30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการ
เพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี

(ค) ดแูลให้ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการและโครงการจดัการกองทนุเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมาย 
ดงักล่าวตลอดเวลา โดยในกรณทีีข้่อก�าหนดในข้อผกูพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิทัจัดการ
หรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ 
กฎ และ/หรอืค�าสัง่นัน้ ให้บรษิทัจดัการด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารแก้ไขข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ใน 
ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ โครงการจดัการกองทนุ และกฎหมายหลกัทรพัย์



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท รายงานประจำาปี 2562/63 57

(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ใน
เรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว

(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง 
แต่ไม่จ�ากัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และ
ในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ  บรษิทัจดัการจะออกหรอืจัดให้มกีารออกใบหน่วยลงทนุหรอืหลกัฐานแสดงสทิธิใน
หน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็น 
หลกัฐานแสดงสทิธิของผูถื้อหน่วยลงทุนและใช้อ้างองิต่อบรษิทัจดัการและบุคคลอืน่ได้ ท้ังนี ้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ซ) ด�าเนนิการก�ากบัดแูลและตรวจสอบให้บคุลากรของบรษัิทจดัการปฏบิตังิานตามกฎหมายหลกัทรพัย์ 
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ฌ) อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
เพือ่ให้บคุคลดงักล่าวสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีของตนในส่วนท่ีเกีย่วกบักองทุนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

(ญ) จัดท�าบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และ
น�าทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ท่ีได้จากการน�าทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนไปฝากไว้
กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(ฎ) จัดท�าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฐ) จัดท�ารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ) จัดท�ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฒ) จัดท�างบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรพัย์ และน�าส่งงบการเงนิ
ต่อตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึจดัส่งหนงัสือรบัรองงบการเงินและบทสรปุประเภทรายงานของผูส้อบ
บัญชีต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน

(ณ)  จัดท�ารายงานประจ�าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่ 
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(ด)  จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของกองทุน โดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้
ในประกาศทีเ่กีย่วข้อง ส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 3 เดอืน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
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(ต)  ในกรณทีีร่ายได้หรอืก�าไรสทุธติามงบการเงนิงวดใดมคีวามแตกต่างจากงบการเงนิในงวดเดียวกนั
ของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์พร้อมกบัการเปิดเผยงบการเงนิ รวมถึงจัดท�าการวเิคราะห์และค�าอธิบายระหว่างกาล
ของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึง
สาเหตุและปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความแตกต่าง รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจัยดังกล่าว  
และส่งต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน

(ถ)  ในกรณีที่กองทุน มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ 
บริษัทจัดการจะจัดท�ารายงานความคืบหน้าของโครงการ ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่มีการ
ลงทุนในทรัพย์สินน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน หรือภายในระยะ
เวลาอื่นใดตามที่ก�าหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

(ท)  รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้า
เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง

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

(น)  ติดตาม ด�าเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ  
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับลงทุนตามสัญญาแต่งตั้ง 
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�าเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ

(บ)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

บรษิทัจดัการมหีน้าทีป่ฏบิตัติามข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษิทัจดัการ โครงการจดัการกองทนุ 
พรบ.หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณี
ทีข้่อก�าหนดในข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษิทัจดัการหรอืโครงการจดัการกองทนุขัดหรอืแย้งกบั
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนแล้ว
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	 9.1.4	จ�ำนวนพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน	 	

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
University of North 
Texas 

- ปริญญาตรี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน 
Chairman of Executive 
Board 
บลจ.บัวหลวง 

2553-2560   Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

2545-2553 กรรมการผู้จัดการ  
บลจ.บัวหลวง

- เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา - ปริญญาโท  MBA (with 
Distinction)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี BBA,  
Georgia State 
University 

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน 
Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

2552- 2560 กรรมการผู้จัดการ 
บลจ.บัวหลวง

- เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-ปัจจุบัน Managing Director, 
Head of Business 
Distribution 
บลจ.บัวหลวง 

2550-2553 รองกรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม  
บลจ.บัวหลวง 

- เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุนของกองทุน
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ 
เอกการเงิน)  
มหาวิทยาลัยลองไอส์แลนด์, 
นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ 
เอกบัญชี)  
มหาวิทยาลัยเวสต์ 
เวอร์จิเนีย, นิวยอร์ก, 
สหรัฐอเมริกา

2562-ปัจจุบัน Deputy Managing 
Director, Head of Real 
Estate & Infrastructure 
Investment

 บลจ.บัวหลวง จ�ากัด
2555-2561    ผู้อ�านวยการอาวุโส 
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ

ธุรกิจใหม่
 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
ม.ค.- ต.ค. 2555 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายตลาดหุ้น 

บริษัท SBI Royal 
Securities, พนมเปญ, 
กัมพูชา

2546-2554    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสถาบัน   
บริษัท Siam City 
Securities Plc.

2544-2546    ฝ่ายขาย นักลงทุนสถาบัน,    
ING Securities

2542-2544    ฝ่ายขาย นักลงทุนสถาบัน,    
 ABN AMRO Asia 

Securities Plc.
2539-2542    นักวิเคราะห์อาวุโส,             

ABN AMRO HOARE 
GOVETT

ก.พ.–พ.ย. 2539 นักวิเคราะห์การลงทุน,   
Seamico Securities Plc.

2535-2538    เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน, Siam Commercial 
Bank Plc.

- เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
สายงาน Real Estate & 
Infrastructure Investment

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

- ปริญญาตรี การบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- CFA Level 3

2562-ปัจจุบัน Assistant Managing 
Director, Real Estate & 
Infrastructure Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2555-2561 Senior Vice President,  
Real Estate & 
Infrastructure Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2546-2555 ผู้อ�านวยการอาวุโส  
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
บลจ. ไอเอ็นจี 
(ประเทศไทย) 

2541-2546 ผู้อ�านวยการ  
ฝ่ายจัดการกองทุน 
บลจ.บัวหลวง 

- ดูภาพรวมการด�าเนินงาน
ของกองทุน 

- ติดตามผลการด�าเนินงาน
ของกองทุน

- ติดตามการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารทรัพย์สินให้เป็นไป
ตามที่ก�าหนด และประสาน
งานกับผู้บริหารทรัพย์สิน 
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการ
บริหารและจัดการกองทุน

- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น  
ผู้ดูแลผลประโยชน์   
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน  
ผู้สอบบัญชี 
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- CFA Level 3

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

- ตรวจสอบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์  ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี

นางสาวอัญชลี อ่อนน้อม - ปริญญาตรี การจัดการ
ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

2562-ปัจจุบัน  Assistant Manager,  
Real Estate & 
Infrastructure Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2556-2561 Senior Officer, 
Real Estate & 
Infrastructure Investment 
บลจ.บัวหลวง 

2552-2556 เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
บลจ. ไอเอ็นจี 
(ประเทศไทย) 

- ตรวจสอบรายได้ และ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  ผู้สอบบัญชี

- น�าส่งรายงานต่างๆ ของ 
กองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ 
และผู้เกี่ยวข้อง    

นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล - ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

2562-ปัจจุบัน  Assistant Managing 
Director, 
Operation & Trustee 
บลจ.บัวหลวง 

2551-2561 Senior Vice President, 
Operation & System 
บลจ.บัวหลวง 

- ปฏิบัติงานด้านบัญชี  
การเงิน และงานทะเบียน 
ส�าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และ 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน

นายอภิชาต โตรุ่ง - ปริญญาโท  
การบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี การบัญชี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล รัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ

2556 - ปัจุบัน  Assistant Vice President, 
Operation & Trustee 
บลจ.บัวหลวง 

2555-2556 เจ้าหน้าที่อาวุโส  
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ปฏิบัติงานด้านบัญชี  
การเงิน และงานทะเบียน
ส�าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน
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	 9.1.5	วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวบริษัทจัดกำร

กองทุนอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือเม่ือได้รับการอนุมัต ิ
เห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(1) เมือ่ผูถื้อหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซ่ึงถอืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของ
จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการ 
รายใหม่ขึ้น ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม 
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้

(3) ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. สั่งเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุน 
ตามมาตรา 128 ของ พรบ. หลักทรัพย์

(4) ในกรณทีีท่ีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยลงทนุมมีตเิหน็ชอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการทีก่�าหนดไว้
โครงการจดัการกองทนุ หรอืมกีารแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายหลกัทรพัย์ และ/หรอืกฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
อันมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถด�าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ค�าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
ดังกล่าว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ี 
ในการจัดการกองทุนต่อไป ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า 
ไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการจะต้องเสนอชื่อบริษัทจัดการรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่เอง) โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการแต่งตัง้บรษิทัจดัการรายใหม่ทีม่คุีณสมบตัิ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนด เพื่อท�าหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนแทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ หากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้
รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ให้ด�าเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน บริษัท
จัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่
บริษัทจัดการได้ท�าการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (4) ข้างต้นนี้
จนครบถ้วนแล้ว แต่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่เหน็ชอบกบัการแต่งตัง้บริษทัจดัการรายใหม่ทีบ่รษิทัจดัการเสนอช่ือ 
หรือกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจาก 
วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากบรษิทัจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธเิลกิกองทนุ โดยในกรณดีงักล่าว จะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ว

ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องบรษิทัจดัการในเวลาใดๆ หลงัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีตเิปลีย่นตวับรษิทัจดัการแล้ว
ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ (1) หรอืภายหลังจากวนัสิน้สดุการปฏบิตัหิน้าทีบ่ริษทัจัดการตามข้อ (4) ข้างต้น บรษิทั
จัดการจะยงัคงมสีทิธิได้รบัค่าธรรมเนยีมการจดัการตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ โดยค�านวณ
จ�านวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง
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9.1.6	กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ	ที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร

ชื่อกองทุน ทรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็ จัสมิน 
(JASIF)

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสง ประมาณ 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่ง
กองทนุซือ้จากบรษิทั ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากดั (มหาชน) (TTTBB) 
โดยทรัพย์สินประกอบด้วย 
1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงเดิม จ�านวน 980,500 คอร์กิโลเมตร 

จากการลงทุนครั้งแรก และ

2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงส่วนเพ่ิม จ�านวน 700,000 คอร์กิโลเมตร 
จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้ากลุ่มน�้าตาลบุรีรัมย์ 
(BRRGIF)

สทิธใินรายได้สทุธท่ีิจะเกดิขึน้ในอนาคตจากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (เชื้อเพลิงหลักคือกากอ้อย) ซึ่งประกอบด้วย
1. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ากัด (BEC)  

ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571 

2. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ากัด (BPC)  
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2578

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
(SUPEREIF)

สทิธใินรายได้สทุธจิากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรอื 
VSPP) ของบริษทั 17 อญัญวร์ี โฮลดิง้ จ�ากดั และบรษิทั เฮลท์ แพลนเนท็ 
เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ท่ีประกอบกิจการผลิตและ 
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง 
(แล้วแต่กรณ)ี จ�านวนทัง้หมด 19 โครงการ โดยมปีรมิาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ
ที่เสนอขายตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวัตต์ ซึ่งระยะ
เวลาตามสัญญาเข้าลงทุนของกองทุนฯ (สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ)  
จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนส�าเร็จ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ คือวันท่ี 26 ธันวาคม 
2584 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันส้ินสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
โครงการสุดท้าย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 22 ปี

9.2	 ผู้บริหำรทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน

	 9.2.1		ชื่อ	ที่อยู่	เลขทะเบียนบริษัท	หมำยเลขโทรศัพท์	และโทรสำร

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

  ที่อยู่ อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  เลขทะเบียนบริษัท 0107539000243

  โทรศัพท์  0-2617-7300

  โทรสำร  0-2617-7133

  เว็บไซต์ www.bts.co.th
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	 9.2.2	โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร	รำยชื่อกรรมกำร	และผู้บริหำร	

โครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการท่ีปรกึษา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยโครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีเป็นดังนี้

  

 

ฝ่าย ราหิรบ
จัดการทรัพย์สิน

รรมกวศิวะลแ

คณะกร ราหิรบรากมร  

่ญหใรากยวนาํอู้ผรากมรรก  

คณะกรรมการพิจารณา
นทแบอตา่ค  

ัษทิรบรากุนาขลเยาฝ่
สํานกัตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายสอืสาร
รก์คงอ  

ฝ่าย     
กฎหมาย 

มุคบวคยาฝ่
บัญช ี

ทัษิรบรากมรรกะณค  

รากิตับิฏปยาส  นิงเรากยาส  ราหิรบยาส  

ฝายความปลอดภัย
มาวคาษกัระลแ

ยัภดอปล  

ฝ่ายฝึก
อบรม 

ฝ่ายวางแผน
์ธทุยลก  

นิงเรากยาฝ่  

ฝ่าย     
ซอ่มบํารงุ 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่าย นุทงลกนั
สัมพันธ ์

ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ฝ่าย ราหิรบ
สํานักงาน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการทีปรึกษา

่
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท รายงานประจำาปี 2562/63 65

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ	

(หุ้น)

อัตรำส่วนกำรถือหุ้น	

(ร้อยละ)

1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 15,662,944,750 97.48

2 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด 85,491,898 0.53

3 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 72,000,000 0.45

4 บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จ�ากัด 60,869,685 0.38

5 ร้อยตรีสมบัติ  พานิชชีวะ 25,788,870 0.16

6 บริษัท บี.กริมแอนโก จ�ากัด 25,344,632 0.16

7 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด 23,315,972 0.15

8 นายฉัตรชัย  เกียรติสุขสถิตย์ 14,000,000 0.09

9 นางอัญชลี  กาญจนพาสน์ 10,000,000 0.06

10 นายทรงชัย  อัจฉริยหิรัญชัย 9,000,000 0.06

11 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 78,377,846 0.49

9.2.2.1	คณะกรรมกำรบริษัท

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน
 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

 รายชื่อกรรมการมีดังนี้ 

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง

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. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการ

9. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
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9.2.2.2	คณะกรรมกำรบริหำร

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายบริหาร

4. นายคง ชิ เคือง            สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

5. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ ผูอ้�านวยการใหญ่สายปฏบิติัการ

6. ดร.อาณัติ อาภาภิรม สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา

9.2.2.3	คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 คณะกรรมการท่ีปรกึษา ประกอบด้วยกรรมการทีป่รกึษาจ�านวน 4 ท่าน ดงันี้

ชื่อ ต�ำแหน่ง

1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษา

3. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา

4. นายประจักษ์ มโนธัม กรรมการที่ปรึกษา

9.2.2.4	คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

 ณ วันที ่31 มนีาคม 2563 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดงันี้

ชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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9.2.2.5	คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้  

ชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9.2.2.6	ผู้บริหำร

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้บริหารของบีทีเอสซี มีดังนี้

ชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

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

3. นายคง ชิ เคือง ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

4. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อ�านวยการใหญ่สายปฎิบัติการ

5. นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ รองผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน และผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

6. นางสาวน�้าทิพย์ กิมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมบัญชี

7. นายณัฐศักดิ์  ชัยชนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฏหมาย

8 นายนพดล นิ่มพัชราวุธ ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุง

9. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

10. นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อ�านวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
 

	 9.2.3	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน	

บทีเีอสซยีงัคงเป็นคูส่ญัญาตามสญัญาสมัปทานกบักทม. และบทีีเอสซยีงัคงเป็นผูบ้รหิารจัดการในการด�าเนนิงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพื่อประโยชน์ของกองทุนภายใต้การก�ากับดูแลและควบคุม
ของกองทนุ ตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขของสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิตลอดจนมหีน้าทีน่�าส่งรายได้
ค่าโดยสารสทุธิให้แก่กองทนุ ตลอดอายสุญัญาสมัปทาน และบทีเีอสซตีกลงให้สทิธกิองทุน ในการร่วมบรหิาร
การจัดการกิจการของบีทเีอสซ ีโดยกองทุนมีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการ
ทั้งหมดของบีทีเอสซี และภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
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9.3	 ผู้ดูแลผลประโยชน์

	 9.3.1	ชื่อ	ที่อยู่	หมำยเลขโทรศัพท์	และโทรสำร

  ชื่อ  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

  ที่อยู่  เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์  0-2724-5047

  โทรสำร  0-2724-5051

  เว็บไซต์  www.sc.com/th

	 9.3.2	โครงสร้ำงกำรถือหุ้น	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562)

ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ	

(หุ้น)

อัตรำส่วน

กำรถือหุ้น	(ร้อยละ)

1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,481,795,116 99.8713

2.
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
ซึ่งจดทะบียนแล้ว

1,750,753 0.1180

3. Morgan Stanley & Co. International Plc 50,452 0.0034

4. Mrs. Lin Mei-Jen 12,867 0.0009

5. นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์ 5,517 0.0004

6. นายไมตรี ตรีประเสริฐพจน์ 4,783 0.0003

7. นายอมร เตชอัครกุล 4,435 0.0003

8. นายเกริกชัย ซอโสตถิกุล 3,279 0.0002

9. นางเพ็ญนภา ตรงสิทธิสมบัติ 3,027 0.0002

10. บริษัท ไชยพร อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 2,971 0.0002

11. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จ�ากัด (มหาชน) 2,971 0.0002

	 9.3.3	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดต้ัง
กองทุนกับส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(3) ก�ากบัดแูลให้บรษิทัจัดการปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจดัการกองทุน ตลอดจน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม  
ให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
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(4) จัดท�ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�าการ 
หรอืงดเว้นกระท�าการ จนก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทนุหรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายหลกัทรพัย์ 
ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรพัย์สนิของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืทรพัย์สินของ
บุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้

(6) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุน 
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(7) จัดท�าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(8) ด�าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้
รบัค�าสัง่จากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดดีงักล่าว ให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุนได้

(9) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(10) ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สัตย์สจุรติ โดยใช้ความรูค้วามสามารถเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชพีและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) พจิารณาอนมุตัหิรอืไม่อนมุตักิารได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ
ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลา
ทีมี่การได้มาหรือจ�าหน่ายไปดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนและกฎหมายหลักทรพัย์ 
ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(12) พจิารณาอนมัุตหิรอืไม่อนมัุตกิารเข้าท�าสญัญาหรอืแก้ไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิสญัญาทีม่อบหมายให้บคุคล
ภายนอกเข้ามาเป็นผูด้�าเนนิการกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มมีลูค่าของสญัญามากกว่า 100 ล้านบาท
แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการเข้าท�าสญัญาหรอืแก้ไขเพิม่เติม
หรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์  
ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(13) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส�าหรับการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี เฉพาะใน
กรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ
ชีช้วน หวัข้อ 2.3.1 “การเตบิโตในทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรก – (2) การลงทนุเพิม่เตมิเพือ่รองรบั
จ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลา
ที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

 การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (13) นี้ ไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือ 
การเข้าท�าสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดท่ีไม่ใช่กองทุน ไม่
ถอืว่าเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป หรอืการเข้าท�าสญัญาโดยกองทนุ ดงัน้ันการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าท�าสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ�าต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทรายงานประจำาปี 2562/6370

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุนในเรื่องสงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ที่กองทุนมี
สิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม

 การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (11) (12) และ (13) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�า 
รายละเอยีด พร้อมทัง้เสนอความเหน็ และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์ 
โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(14) แจ้งให้บรษิทัจดัการจดัให้มีการประเมนิค่าใหม่โดยพลนั เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตกุารณ์หรอื
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเมื่อ
เห็นว่าจ�าเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน

(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(16) ด�าเนินการให้มีการรับหรือช�าระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการร้องขออย่าง
สมเหตสุมผล ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน และ/หรือ ข้อก�าหนดของเอกสารธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

(17) ไม่กระท�าการอนัเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�านัน้จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนใน 
การท�าหน้าท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์หรอืเป็นการด�าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูล
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้าน

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

(19) มสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบอืน่ตามทีก่�าหนดในโครงการจดัการกองทนุและสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ และ

(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

	 9.3.4	เงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 
กึง่หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดให้เปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ และมกีารแต่งต้ัง
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�าการใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที่มีนัยส�าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3) ในกรณท่ีีผูด้แูลผลประโยชน์ถกูเพกิถอนใบอนญุาตการประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชย์หรอืธรุกจิสถาบนั
การเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

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

(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส�าคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็น 
การเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่งักล่าวต่อไป 
ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(7) ในกรณทีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์ ในกรณี
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูด้แูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบัตใิห้ถกูต้องภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือ 
วันถัดจากวันที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบตัดิงักล่าวให้ส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วนัท�าการ
นบัตัง้แต่วันถดัจากวนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคณุสมบตัเิสรจ็สิน้ ในกรณทีีผู่ด้แูลผลประโยชน์
มไิด้ท�าการแก้ไขการขาดคณุสมบตัใิห้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดดงักล่าว บรษัิทจัดการจะด�าเนนิการ
ขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว 
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู ้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี ้
เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(8) เมื่อมีผู ้ใดเสนอหรือยื่นค�าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล 
ผลประโยชน์ (ก) เพือ่เลกิกจิการของผูด้แูลผลประโยชน์หรอืเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ใดทีค่ล้ายคลงึกนั หรือ 
(ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�าระบัญชี หรือร้องขอ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่าง ๆ หรือ

(9) เมือ่หน่วยงานหรอืองค์กรของรฐัมคีวามเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตังิานของผูดู้แลผลประโยชน์ว่ามคีวามผดิ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัท
จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู ่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เนือ่งจากกฎหมายหลกัทรพัย์ก�าหนดให้กองทนุต้องมผีูด้แูลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณทีีผู่ด้แูลผลประโยชน์
หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท�าหน้าที่ผู้ดูแล 
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ หรือ
ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็น เพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน 
และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลา 
อนัสมควรเพือ่ให้การปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นไปด้วยความต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัคงได้รบัค่าตอบแทน
ตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
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ดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. จะแล้วเสร็จ

ในกรณท่ีีสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธิได้รบัเงนิค่าตอบแทน และ/หรอื 
ค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีถ่งึก�าหนดช�าระแต่ยงัมไิด้ช�าระให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด 
จะค�านวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์

	 9.4	 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน	

	 9.4.1	รำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน	

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

	 9.4.2	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุน เมื่อได้รับ 
การร้องขอโดยบริษัทจัดการ

(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ในเรื่องที่ต้องให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า ท้ังนี้ กรรมการผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณาไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

	 9.5	 ชื่อ	 ท่ีอยู่	 และหมำยเลขโทรศัพท์	 ของผู้สอบบัญชี	 นำยทะเบียนหน่วยลงทุน	 และบริษัทประเมินค่ำ

ทรัพย์สิน

	 9.5.1	ผู้สอบบัญชี

  ชื่อ  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

  ที่อยู่  เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์  0-2264-9090
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	 9.5.2	นำยทะเบียนหน่วยลงทุน

  ชื่อ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ที่อยู่  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์  0-2009-9999

	 9.5.3	บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน

  ชื่อ  บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด

  ที่อยู่  เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 17 
    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์  0-2656-7000

	 9.6	 ประวัติกำรถูกลงโทษและกำรเปรียบเทียบปรับ

  - ไม่มี -

10.	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 10.1	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจรติ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนบรหิารและจดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ 
ข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

	 10.2	คณะกรรมกำรชุดย่อย

บรษิทัจดัการได้จดัให้มคีณะกรรมการทีป่รกึษาการลงทนุของกองทนุ  เพือ่ให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�าแก่บรษิทัจดัการ
เกีย่วกบัการลงทนุในทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถงึการบรหิารจดัการทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง 

2. นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer  บลจ. บัวหลวง 

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director บลจ. บัวหลวง 

4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ Assistant Managing Director  บลจ. บัวหลวง 

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

6. นายศรัณย์ บุญญะศิริ ที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
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นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัท
จัดการได้เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังหมด ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง 

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chairman Executive Officer บลจ. บัวหลวง 

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director บลจ. บัวหลวง

ท้ังน้ี การด�าเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีเป็นเรื่องสงวนไว้บีทีเอสซีจะต้องได้รับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่ง
กองทุนเป็นผูเ้สนอชือ่ และ (2) ในกรณเีป็นเรือ่งทีห้่ามบทีเีอสซกีระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative 
Undertakings) ทีก่�าหนดไว้ในสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ บทีีเอสซจีะต้องได้รบัความยนิยอมจากกองทุนเสยีก่อน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซี 
เข้าท�าเรือ่งสงวนไว้ หากเรือ่งสงวนไว้นัน้เป็นเรือ่งเดยีวกนักบัเรือ่งท่ีห้ามบทีีเอสซกีระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ 
ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ 
ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการเรื่องเดียวกันนั้น

	 10.3	กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บรษัิทจดัการมีนโยบายก�าหนดห้ามมใิห้ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัจดัการ ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้องใช้ข้อมลู
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มี
ส่วนเกีย่วข้องก่อนทีจ่ะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยท่ัวถึงกนัผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้
บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมทีบ่รหิารโดยบรษิทัจดัการด้วย ทัง้นี ้หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานฝ่าฝืนข้อก�าหนดในเร่ืองการใช้ข้อมลู
ภายในดงักล่าวแล้ว นอกจากจะมโีทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แล้ว ยงัเป็นการกระท�าผดิ
ข้อบังคับการท�างานและมีโทษทางวินัย

บทีีเอสซมีนีโยบายห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบทีเีอสซตีลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้อง ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีมิ่ได้มส่ีวนเก่ียวข้อง 
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 10.4	กำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุน	และกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

วตัถปุระสงค์ของกองทนุคอืการลงทนุในทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึง่ในเบ้ืองต้น คอื รายได้สทุธิซึง่เกดิจาก
ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิตามสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยมีกลไก
ในการปรับโครงสร้างค่าโดยสารที่ชัดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ

2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส�าหรับพื้นท่ีในใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญหลายแห่ง

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

5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง

บรษิทัจดัการเชือ่ว่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวมศีกัยภาพในการสร้างรายได้ทีม่ัน่คงและมศีกัยภาพ
ท่ีจะเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะท�าให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่าง
สม�่าเสมอในอัตราที่น่าพอใจ

เนือ่งจากทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุเป็นรายได้สทุธิจากการด�าเนนิกจิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก 
ซึ่งด�าเนินงานและบริหารจัดการโดยบีทีเอสซี  บริษัทจัดการจะท�าการควบคุมและติดตามการส่งมอบรายได้สุทธิ 
ผ่านรายงานรายวนัและรายเดอืนต่างๆ ทีบ่ทีเีอสซส่ีงให้กองทนุ และท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

	 10.5	กำรคัดเลือกผู้บริหำรทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�าเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดย
กองทุนยังคงให้บีทีเอสซีด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เนื่องจาก 
บทีเีอสซีได้รบัสมัปทานจาก กทม. ซ่ึงให้สทิธแิก่บทีีเอสซแีต่เพยีงผูเ้ดยีวในการด�าเนนิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักและสิทธิในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารที่ได้จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก

นอกจากนี ้คณะผูบ้รหิารของบทีเีอสซยีงัมคีวามเชีย่วชาญและแขง็แกร่ง โดยคณะผูบ้รหิารของบทีเีอสซ ีประกอบด้วย
บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกจิขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี และได้ด�าเนนิงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น และจากการรักษามาตรฐานการให้บริการ
ท่ีสูงเช่นนี้ บีทีเอสซีจึงได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลของระบบจัดการต่างๆ ได้แก่ ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 27001: 2013, ISO 45001: 2018 รวมถึง Railway Safety Management System จาก บริษัท 
Ricardo Rail ประเทศฮ่องกง

เม่ือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ กองทุนมีสิทธิบังคับจ�าน�าหุ้น 
ตามสญัญาจ�าน�าหุ้น สทิธิในการซ้ือหุ้นในบทีีเอสซท่ีีผูส้นบัสนนุถืออยูต่ามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ สทิธิในการเพกิถอน
การแต่งตัง้บทีเีอสซจีากการเป็นตวัแทนของกองทนุในการจดัเกบ็รายได้สทุธเิพือ่และในนามของกองทนุและแต่งตัง้
บุคคลอื่นท�าหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิ นอกจากนี้ กองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอนสัญญาสัมปทานในฐานะ
ตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. ในกรณีที่ กทม. มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญา
สัมปทานอันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน

	 10.6	กำรติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรทรัพย์สิน

บรษิทัจดัการมกีารด�าเนนิการและตดิตามการปฏบิตังิานของบทีีเอสซ ีโดยในแต่ละปีบรษิทัจดัการจะมกีารพจิารณา
งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�าปีซึ่งบีทีเอสซีจัดท�าส่งให้กองทุน และบริษัท
จดัการจะมกีารพจิารณารายรบัและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณท่ีตัง้ไว้หรอืไม่ รวมถงึท�าการตรวจสอบรายได้
ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 

ในส่วนของการจดัเกบ็รายได้ บรษิทัจดัการได้จดัให้มกีารสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการจดัเกบ็รายได้
ค่าโดยสารและด�าเนินการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี และประชุมหารือกับบีทีเอสซีเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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นอกจากนี ้บริษทัจดัการยงัมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการกจิการบางอย่างของบทีเีอสซ ีโดยบรษิทัจดัการได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าผู้บริหารทรัพย์สินสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต�่ากว่าแผนงบประมาณประจ�าปีที่วางไว้ 
ถึงแม้ว่าจะมปัีจจยัภายนอกบางปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคมุและคาดการณ์ได้ ท�าให้รายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ
ที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้ก�าไรสุทธิต�่ากว่าประมาณการเล็กน้อย

	 10.7	กำรติดตำมดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การน�าส่งรายได้สุทธิ

1. บทีเีอสซีน�าส่งรายได้สทุธแิต่ละวนัไว้ในบญัชรีายได้ของกองทนุ พร้อมรายงานประจ�าวนัท่ีเกีย่วข้อง เช่น จ�านวน
ผู้โดยสารรายวัน จ�านวนรายได้ค่าโดยสารรายวันที่ได้รับ และจ�านวนรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีน�าฝากในบัญชี
ของกองทุน เป็นต้น ให้แก่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันท�าการถัดไป

2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่าบีทีเอสซีน�าส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนในแต่ละวัน ตรงตาม
จ�านวนเงินในรายงานหรือไม่

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

4. บรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ตรวจสอบว่ารายได้สทุธท่ีิบทีีเอสซนี�าส่งให้แก่กองทุนในแต่ละวนัของเดือนนัน้
ตรงกับจ�านวนรายได้สุทธิที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าวันของเดือนนั้นหรือไม่

การน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M และการเบิกใช้ 

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

2. บริษัทจัดการตรวจสอบว่าบีทีเอสซีน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M  
ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซีหรือไม่

3. นบัตัง้แต่วันแรกของแต่ละเดอืน หากไม่มเีหตุผดินดัเกดิขึน้ บทีเีอสซสีามารถน�าเงนิในจ�านวนทีเ่ท่ากบัจ�านวนรวม
ของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการส�าหรบัเดอืนก่อนหน้าท่ีฝากไว้ในบญัชีค่าใช้จ่าย O&M ออกจากบัญชค่ีาใช้จ่าย 
O&M ได้ โดยบริษัทจัดการจะตรวจสอบว่าบีทีเอสซีไม่ได้น�าเงินออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ก่อนระยะเวลา
ที่ก�าหนด หรือเกินกว่าจ�านวนที่สามารถน�าออกไปได้

4. บีทีเอสซีส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในเบื้องต้นให้บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันหลังจากสิ้นเดือน เพื่อให้
บริษัทจัดการตรวจสอบ

5. บีทีเอสซีน�าส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน เพื่อให้
บริษัทจัดการตรวจสอบ

6. บริษัทจัดการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเป็นรายการท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนจริง และวิธีการปันส่วนเป็นไป
ตามที่ตกลงกัน
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7. เมื่อสิ้นไตรมาสบริษัทจัดการกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตามงบประมาณ 

 ในกรณทีีค่่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิส�าหรบัช่วงไตรมาสนัน้น้อยกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการ
รายวันส�าหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน บีทีเอสซีจะช�าระคืน
ส่วนที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 5 วันท�าการหลังจากท่ีกองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ท่ีเกิดขึ้นจริง 
เสร็จสิ้น

 ส่วนในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวันส�าหรับไตรมาสนั้นท่ีบีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน  
หากค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M  ที่เกิดขึ้นจริงในทุก
ไตรมาสก่อนหน้าไม่เกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถงึไตรมาสนัน้ กองทนุ
จะจ่ายส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีภายใน 5 วันท�าการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย 
O&M ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น

 แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวันส�าหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน และ 
ค่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กดิข้ึนจรงิส�าหรบัไตรมาสนัน้เมือ่รวมกบัจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิในทกุไตรมาส
ก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น กองทุนจะจ่าย
ส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซี ก็ต่อเมื่อกองทุน (หรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซี 
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้งได้ให้ความยินยอม

	 10.8	 ค่ำตอบแทนของบริษัทจัดกำร

บรษิทัจดัการคดิค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุจากยอดมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ซึง่ตามโครงการจดัการ
กองทุนก�าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
โดยค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่ต�่ากว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการจรงิเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 0.075 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ โดยมอีตัราขัน้ต�า่ 10,000,000 บาทต่อปี 
โดยค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นจ�านวน 47.81 ล้านบาท 
(2562: 52.83 ล้านบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งหลักการค�านวณค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนท�าให้บริษัทจัดการมีความจูงใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้าง 
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่บริษัทจัดการ

	 10.9	 กำรเปิดเผยข้อมูล/สำรสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ 
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
รายงานประจ�าปี เพ่ือให้นกัลงทุนและผู้ท่ีเกีย่วข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ผู้มีอ�านาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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	 10.10	กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

	 	 10.10.1		กำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

   บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

(ก)  การประชุมสามัญประจ�าปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ 
กองทุน เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้ เป็นอย่างน้อย

(1)  การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

(2)  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมี
การน�าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(3)  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(ข)  การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(1)  เมือ่บรษัิทจดัการเห็นสมควรให้มกีารเรยีกประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ประโยชน์ในการจดัการ
กองทุน

(2)  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุม 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีดังกล่าว
ให้บรษิทัจดัการจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 45 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

	 	 10.10.2	 กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

   การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)  จดัท�าหนงัสอืนดัประชมุทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และ
เรือ่งท่ีจะเสนอต่อทีป่ระชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึง
ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้นๆ ด้วย

(ข)  จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้

(1) 14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่มวีาระทีต้่องได้มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2) 7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก (1) 

(ค) ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อน
ประชุม 
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	 	 10.10.3	 องค์ประชุม

   องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)  องค์ประชมุต้องประกอบด้วยผู้ถอืหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 25 คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน 
หน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

(ข)  ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ�านวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ใน (ก) หากว่า 
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 10.10.1 (ข)(2)  
การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 10.10.1 (ข)(2)ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่า 
จะต้องครบองค์ประชุม

	 	 10.10.4	 กำรด�ำเนินกำรประชุม

   การด�าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)  การด�าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ 
ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม

(ข)  เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเสรจ็ตาม (ก) แล้ว ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่มหีน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก 
ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

(ค) ในกรณทีีท่ี่ประชุมพจิารณาเรือ่งตามล�าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตาม (ก) หรอืพจิารณาเรือ่งทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ�าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก�าหนด
สถานท่ี วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี 
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ 
ให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวนัประชมุด้วย การจดัประชมุ
ผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย 
โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน

	 	 10.10.5	 ข้อก�ำหนดอื่นๆ	เกี่ยวกับกำรประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน

	 	 	 กำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยลงทุนและมสีทิธไิด้รบัผลตอบแทนการลงทนุ บรษิทัจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมดุทะเบยีน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�าหนดระยะเวลาใดๆ 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนน้ัน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
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ดงักล่าวต่อตลาดหลักทรพัย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก�าหนดระยะเวลาใดๆ 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
ดงันัน้ การจ่ายหรอืการแจกจ่ายทรพัย์สนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุผู้ซึง่มชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีน
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ�ากัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผูซ้ึง่มชีือ่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าว ให้ถอืว่าเป็นการทีบ่ริษทัจดัการกระท�าไป
โดยชอบ

สิทธิออกเสียง

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติใด 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ หัวข้อ 7.4.7 
“ข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�าหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น

	 10.11	ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	

  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

กองทุนบนัทกึค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิส�าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 
ซึง่จ่ายให้แก่ บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นจ�านวนรวมท้ังสิน้ 1.80 ล้านบาท (ปี 2561/62 : 1.80 ล้านบาท)

  (2)  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและ 
การสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจ่ายให้แก่  
บรษัิท อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากดั เป็นจ�านวน 0.91 ล้านบาท (ปี 2561/62 จ�านวน 0.91 ล้านบาท) 
และค่าตอบแทนการสอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2563 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวน 0.16 ล้านบาท (ปี 2561/62 จ�านวน 0.16 
ล้านบาท) 

	 10.12	กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอืนๆ	(ถ้ำมี)

  - ไม่มี -
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11.		ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

11.1	นโยบำยในกำรด�ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีในปี พ.ศ. 2562 ยังคงด�าเนินงานไปแนวทางเดียวกับนโยบาย
ของบทีเีอสกรุป๊ ด้วยจติส�านกึในหน้าทีข่องความเป็นพลเมอืงในภาคธรุกจิทีจ่ะต้องท�าประโยชน์เพือ่ตอบแทนสงัคม
โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน รวมถึงสังคมและชุมชน การให้โอกาสทางการศึกษา
และการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นแก่เด็กและชาวบ้านในชุมชนที่ยากจนในพื้นที ่
ห่างไกล รวมท้ังการส่งเสรมิให้คนทีม่รีายได้น้อยได้มโีอกาสเข้าถงึการรกัษาทางการแพทย์ท่ีทันสมยัผ่านทางกจิกรรม
ต่างๆ

ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย  
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน

• ด�าเนนิการและพฒันาการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนรุกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึง่ของ
การด�าเนินงานของบีทีเอสซี และต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซี

• ดูแลและปรับปรุงการใช้พลังงานของบีทีเอสซีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ม่ันใจว่าการใช้พลังงานในการด�าเนินธุรกิจ
ของบีทีเอสซีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดแผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

• การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

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

• ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�าเนินการด้านพลังงานทุกปี

จากนโยบายหลักทั้งหมดที่กล่าวไว้ น�ามาสู่การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม

บีทีเอสซีให้ความส�าคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการ
บริหารงาน จึงได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนกัถงึความส�าคญัและความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและ 
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สามารถดู 
รายละเอียดของหลักการส�าคัญและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงโครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กร ในรายงานประจ�าปีของบีทีเอสซี
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2.	 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

บีทีเอสซีได้ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญต่อปัญหาท่ีกลุ่มผู้ปกครองท่ีมีลูกพิการรุนแรงต้องประสบปัญหา 
ในการดูแลเด็กพิการ บีทีเอสซีจึงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง กับชมรมผู้ปกครองเด็กพิการโดยการเชื่อมประสาน
จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ภายใต้โครงการ respite care หรือโครงการบริการผู้ดูแลคนพิการทดแทน
ชั่วคราว ในพื้นที่หนองแขมและมีนบุรี เพื่อลดความเหนื่อยล้า ความเครียดจากการดูแลเด็กพิการต่อเนื่อง
ยาวนานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้การดูแลของกลุ่มผู้ปกครองท่ีผ่านการ 
ฝึกอบรมการดูแลในชีวิตประจ�าวัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การท�ากิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก รวมไปถึง
กระบวนการในการเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันเพื่อให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันด้วย  

3.	 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

บทีเีอสซเีลง็เหน็ถงึความส�าคญักบับคุลากรซึง่เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีามากทีส่ดุ และได้ก�าหนดนโยบายการบรหิาร
ค่าตอบแทนพนกังานอย่างเหมาะสม รวมถงึมกีารปรับปรงุสวสัดกิารให้ครอบคลมุในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท�างานให้แก่พนกังานและตัง้แต่ปี 2559 ทีผ่่านมา บทีเีอสซไีด้จดัท�าโครงการศนูย์รบัฝาก
บุตรพนักงานบีทีเอส BTS Child Care Center เพื่อลดภาวะวิตกกังวลในการดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระ 
ในการดแูลบตุร ธดิาของพนกังานจากการน�ามาสถานทีป่ฏบิตังิานเพือ่รอเวลาเลกิงานและกลบับ้านพร้อมกนั
ในช่วงปิดเทอม ท�าให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน  
มีบุตรพนักงานเข้ารับบริการสูงสุด 16 คนใน 1 เดือน ช่วงเปิดภาคเรียนเฉลี่ย 3 คนต่อวัน ช่วงปิดภาคเรียน
เฉลี่ย 8 คนต่อวัน มีจ�านวนสูงสุด 12 คนต่อวัน และในช่วงปิดเทอมใหญ่ ช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
บีทีเอสซีได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนในช่วงเดือนดังกล่าว เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรของพนักงาน  
และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ท้ังยังปลูกฝังให้บุตรพนักงานได้รู้จักท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ สามารถ
เติบโตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลทางด้านจิตใจของผู้ปกครองซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร สามารถลดความวิตกกังวล  
มีความสบายใจขึ้น ท�าให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อาทิ       
การจัดอบรมปลกูฝังให้พนกังานให้บรกิารช่วยเหลือสงัคม กบัโครงการค่ายวฒันธรรมองค์กร “Building BTSC 
Culture” เพือ่สร้างการรบัรู ้และปลกูจติส�านกึด้านพฤตกิรรมการท�างานให้แก่พนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการ และ
สร้างพันธะสัญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท 

หนูด่วนชวนขยัน	

เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้นและส่งเสรมิให้พนกังานในบทีเีอสซปีระพฤตตินและปฏบิติังานอย่างมคีณุภาพ มรีะเบยีบ
วินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงาน รวมท้ังเพื่อเป็นขวัญ 
ก�าลงัใจ และเป็นรางวลัแก่พนกังานท่ีมวีนิยั มีความตัง้ใจ ทุม่เทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน มใีจรกัและภกัดี
และมีความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วนดังกล่าว นอกจากจะได้รับ
โล่ประกาศเกยีรตคิณุของบทีีเอสซีแล้ว ยงัสามารถน�าคะแนนดงักล่าวไปแลกเป็นเงนิรางวลั และสวัสดกิารต่างๆ 
ของบทีเีอสซไีด้ เช่น น�าคะแนนไปช�าระแทนเงนิสดค่าสมาชกิรายปีทีศ่นูย์ออกก�าลงักาย หรอืใช้ในการเบกิทนุ
การศึกษา เป็นต้น 
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จากการด�าเนินโครงการหนูด่วนชวนขยันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด คือ
ด้านวินยัในการท�างานของพนกังานทีด่ขีึน้ โดยสามารถลดอตัราพนกังานส�ารองลงได้ เนือ่งจากพนกังานประจ�า
มกีารหยดุงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี ้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครือ่งใช้ส�านกังานยงัมจี�านวนลดลงด้วย 
ส่วนประโยชน์ต่อพนกังานนัน้เห็นชดัในด้านขวญัก�าลงัใจในการท�างานและช่วยสร้างความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร 
โดยพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

จ�ำนวนพนักงำนที่ได้รับประกำศเกียรติคุณในแต่ละปี

2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

จ�านวนพนักงาน (คน) 458 448 455 504 423 475 423

ส�าหรบัการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังานนัน้ บทีีเอสซมีกีารพจิารณาให้ทนุต่อเนือ่งแม้ว่าบางกรณพีนกังาน
จะเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2562 มีบุตรของพนักงานที่ได้รับทุน
การศึกษา จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 82 คน

ทุนกำรศึกษำที่มอบให้แก่บุตรของพนักงำนในแต่ละปี

2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

จ�านวน (คน) 438 478 525 568 625 653 654

จ�านวน (เงิน) 4,742,000 5,272,000 5,742,000 6,166,000 6,838,000 7,224,000 7,266,000

โครงกำรสหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ในเวลา
เดยีวกนัให้ความช่วยเหลอืในด้านเงนิทุนส�ารองฉกุเฉนิ โดยสหกรณ์ออมทรพัย์เป็นการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
ในหมู่สมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี 

4.	 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กำรบริกำรของรถไฟฟ้ำบีทีเอส

บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญกับการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2562/63 บีทีเอสซีได้ก�าหนดค่าดัชนีช้ีวัด 
ความเชื่อมั่นของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และท�าการประเมินผลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังตารางด้านล่าง

เป้ำหมำยปี	2562/63 ผลกำรด�ำเนินงำนปี	2562/63
กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

เทียบกับเป้ำหมำย

ควำมน่ำเชื่อถือต่อกำรให้บริกำร

ความตรงต ่อ เวลาในการเ ดินทางของ 
ผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้า
ตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

99.8% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ดีกว่าเป้าหมาย

ควำมน่ำเชื่อถือต่อรถไฟฟ้ำ

ไม ่น ้อยกว ่า 35,000 ตู ้กิ โลเมตร/ต ่อ 
การขัดข้อง 1 ครั้ง

94,268 ตู้กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ดีกว่าเป้าหมาย 

ควำมน่ำเชื่อถือต่อตั๋วโดยสำร

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครัง้ ต่อการขัดข้อง 1 ครัง้ 172,319 ครั้ง ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ดีกว่าเป้าหมาย 
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เป้ำหมำยปี	2562/63 ผลกำรด�ำเนินงำนปี	2562/63
กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

เทียบกับเป้ำหมำย

ควำมพึงพอใจของผู้โดยสำร

ไม่น้อยกว่า 3.80
ความพงึพอใจโดยรวมได้คะแนน 3.97 จาก
คะแนนเต็ม 5

ดีกว่าเป้าหมาย

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

ผูโ้ดยสารสะสมตัง้แต่ 1 เม.ย. 62 – 31 ม.ีค. 63 
จ�านวน 237 ล้านเท่ียวคน โดยมข้ีอร้องเรยีน 
298 เรื่อง

ดีกว่าเป้าหมาย

	 กำรเพิ่มจ�ำนวนขบวนรถไฟฟ้ำ			

จากจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเส้นทางการให้บริการโครงการส่วนต่อขยาย 
สายสเีขียวเหนอื (สถานห้ีาแยกลาดพร้าว – สถานคีคูต) ทีจ่ะพร้อมเปิดให้บรกิารเตม็ระบบทกุสถานใีนปี 2563 
บทีเีอสซีได้ลงทุนจัดซ้ือขบวนรถไฟฟ้าเพิม่เตมิ จ�านวน 24 ขบวน และเมือ่วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2562 ท่ีผ่านมา 
บีทีเอสซีได้น�ารถไฟฟ้าขบวนใหม่มาเริ่มให้บริการในโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือแล้ว โดยรถไฟฟ้า
ขบวนใหม่นี้มีการปรับรูปโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในขบวนรถ 
ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และมีพื้นท่ีส�าหรับผู้โดยสารเพิ่มข้ึน ซึ่งใน 1 ขบวนรถ ประกอบด้วย 4 ตู้โดยสาร  
ใน 1 ตู้โดยสาร ออกแบบเป็นที่นั่ง จ�านวน 28 ที่ และที่ยืนพนักพิง (Perch Seat) 2 ด้าน ทดแทนจ�านวน 
ท่ีนั่ง 14 ที่ ท�าให้มีพื้นที่ส�าหรับการโดยสารเพื่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าขบวนเดิม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยในขบวนรถและสถำนี	ประกอบด้วย			

• เพิม่พืน้ทีย่นืในขบวนรถไฟฟ้าใหม่ โดยตดิตัง้ทีย่นืพนกัพงิ (Perch Seat) แทนเก้าอี ้ซึง่จะช่วยเพิม่ความจุ
ผูโ้ดยสารได้อกี 10%  ท�าให้ผูโ้ดยสารเดนิทางได้สะดวกรวดเรว็ขึน้

• เพิม่สญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ พร้อมเขม็ขดันริภยัส�าหรบัจบัยดึรถเขน็ผูพิ้การและราวจบัให้ ในขบวนรถไฟฟ้า
• ตดิป้ายสญัลกัษณ์ทีด้่านนอกขบวนรถไฟฟ้าแสดงต�าแหน่งประตเูข้าออกส�าหรบัผูพ้กิารทีใ่ช้รถวลีแชร์
• จดัท�าทางลาดรถเข็นผูพ้กิาร (Train Wheelchair Ramp) เพือ่อ�านวยความสะดวกให้รถเขน็ผูพ้กิารสามารถ

เข้า-ออกขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งทิศทางส�าหรับผู้พิการ ภายในห้องลิฟต์โดยสารไปยังจุดรอเข้า-ออก ผู้พิการที่พ้ืน 

ชั้นชานชาลา
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งทิศทางผู้พิการ ภายในลิฟต์โดยสารไปยังจุดรอเข้า-ออก ผู้พิการท่ีพื้นชั้น Upper 

Platform และ Lower Platform
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งให้ผู้พิการทราบข้อมูลในการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้บริการในระบบบีทีเอส  

หน้าห้องจ�าหน่ายตั๋ว
• ตดิป้ายสญัลักษณ์แสดงอปุกรณ์ส�าหรบัอ�านวยความสะดวกผูพ้กิารทางการสือ่สารใช้เป็นอปุกรณ์สิง่อ�านวย

ความสะดวก ส�าหรับใช้ในการติดต่อกับปลายทาง
• ป้ายสญัลกัษณ์แจ้งให้ผูพ้กิารทราบว่ามลิีฟต์โดยสารอยูด้่านในสถาน ี(ส�าหรบัรถไฟฟ้าบทีีเอส 23 สถานเีดมิ)
• ป้ายสัญลักษณ์แสดงเคาท์เตอร์บริการผู้พิการเพื่อออกคูปองเดินทาง
• ป้ายสัญลักษณ์แสดงต�าแหน่งจุดให้ผู้พิการรอรับความช่วยเหลือ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
• ตดิตัง้ลฟิท์โดยสารเพิม่เตมิ ในสถานส่ีวนต่อขยาย ตัง้แต่สถานสี�าโรง – สถานเีคหะฯ จ�านวน 9 สถาน ีรวม 

32 ตัว
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• ติดป้าย Priority Seat ที่นั่งส�ารองส�าหรับสตรีมีครรภ์ เด็ก คนชรา พระภิกษุ ให้เห็นเด่นชัด ในทุกขบวน
รถไฟฟ้า

• ตดิตัง้เครือ่งจ�าหน่ายตัว๋โดยสารแบบเทีย่วเดยีวให้เป็นแบบจอสมัผสั (Touch Screen) ทัง้ระบบรวม 250 ตู้
• เพิ่มตู้จ�าหน่ายตั๋วที่สามารถใช้ธนบัตรจ่ายอีก 50 ตู้
• ตดิตัง้ WIFI BTS Xpress เพือ่ให้บริการฟรอีนิเทอร์เนต็ไร้สาย (Free Wi-Fi) แก่ผูใ้ช้บรกิารทกุพืน้ทีส่ถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอส 30 สถานี
• ตดิตัง้รัว้และประตอูตัโนมตัเิพิม่เตมิในสถานส่ีวนต่อขยายสายสขุมุวทิ (สเีขยีวเหนอื) จ�านวน 5 สถาน ีตัง้แต่

ห้าแยกลาดพร้าว – สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ติดตั้งจอ LCD ที่ชั้น Concourse & Platform, In-Train & Dynamic Route Map ในขบวนรถไฟฟ้าใหม่
• ติดตั้งป้ายบอกทาง แผนที่ และสถานที่ส�าคัญๆ ที่สามารถเชื่อมต่อจากสถานีได้ 
• Skywalk เชื่อมต่อกับอาคาร 58 อาคารส�านักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และสถานที่ส�าคัญต่างๆ

กำรดูแลลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ

นอกจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปแล้ว บีทีเอสซียังได้สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ โดยบีทีเอสซีได้อ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าได้เหมือนกับผู้ใช้บริการปกติในทุกสถานี ได้แก่  
การตดิตัง้ลฟิท์เพิม่ในสถานส่ีวนต่อขยาย 14 สถาน ีตัง้แต่สถานสี�าโรง ถึง สถานเีคหะฯ และสถานห้ีาแยกลาดพร้าว 
ถึง สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การก่อสร้างทางลาดส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้น และ
อักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดลิฟต์ส�าหรับผู้พิการทางสายตา การติดตั้งแผงบริการในลิฟต์จุดท่ีสองเพื่อรองรับผู้พิการ
ที่ใช้รถเข็น การจัดท�าทางลาดรถเข็นผู้พิการ (Train Wheelchair Ramp) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้รถเข็น 
ผูพ้กิารสามารถเข้าออกขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกมากยิง่ขึน้ การตดิตัง้เครือ่งออกบตัรโดยสารอตัโนมตัใินระดบั
ความสูงที่ผู้พิการที่นั่งรถเข็นสามารถใช้บริการได้ ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงเคาท์เตอร์บริการผู้พิการเพื่อออก
คูปองเดินทาง ป้ายสัญลักษณ์แสดงต�าแหน่งจุดให้คนพิการรอรับความช่วยเหลือ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  
ป้ายสญัลกัษณ์ทีด้่านนอกขบวนรถไฟฟ้าแสดงต�าแหน่งประตเูข้าออกส�าหรบัผูพ้กิาร รวมทัง้การจดัท�ามาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้พิการโดยพนักงานประจ�าสถานีที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ 
ผู้พิการที่เข้ามาใช้บริการในสถานีอย่างเหมาะสม 

บีทีเอสซีมีนโยบายให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น เพียงแค่แสดงบัตรหรือสมุดประจ�าตัว 
ผู้พิการที่ออกโดยส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

บทีเีอสซีได้เพิม่มาตรการความปลอดภยัให้แก่ผูพ้กิารทางการมองเหน็ในการใช้บนัไดเล่ือน โดยพนกังานรกัษา
ความปลอดภยัเป็นผูด้แูลตัง้แต่เข้าระบบ และน�าขึน้บนัไดเลือ่นจากชัน้จ�าหน่ายตัว๋ส่งขึน้ชานชาลา จนเข้าขบวน
รถไฟฟ้าทกุคร้ังทีเ่ดนิทางมาใช้บริการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ให้พนักงานสถานรีบัทราบก่อนขึน้รถไฟฟ้า
บีทีเอส และได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าท่ีสถานี เรื่อง “การน�าทาง 
ผู้พิการทางการมองเห็นในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส” ก่อนเปิดให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจาก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบันรถไฟฟ้าบีทีเอสมีผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการปกติและผู้พิการประเภท
ต่างๆ มากขึ้นทุกปี นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2542 โดยในปี 2562/63 ที่ผ่านมา มีผู้มา
ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 1,061,214 เที่ยวคน
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กำรประชำสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด

ในรอบปีทีผ่่านมา ฝ่ายการตลาดได้ด�าเนนิงานตามแผนการตลาด โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร
รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการกระตุ้นความถี่ในการใช้บริการของลูกค้าประจ�า อันจะน�ามาซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้น  
อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดอีกหลากหลายกิจกรรม ตลอดจนการจัดหาสิทธิพิเศษต่าง ๆ  
จากร้านค้า ร้านอาหาร และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มีรายละเอียด ดังนี้

กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์	(Customer	Relation	Management)

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส อันจะน�ามาซึ่งฐานลูกค้าที่แข็งแรง  
ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการดึงลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริการ ฝ่ายการตลาดได้จัดให้มีกิจกรรม 
การบริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. หนูด่วนชวนแวะ เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมอบส่วนลดให้แก่ผู้ถือบัตรโดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอส และหนูด่วนบีทีเอส แฟนเพจ เม่ือมาใช้บริการท่ีร้านค้า ร้านอาหารท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ตามเง่ือนไขทีก่�าหนด ในปี พ.ศ.2562 มร้ีานค้า ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการจ�านวน 2 ร้านค้า ได้แก่ ร้านไฮด์ 
คาเฟ่ และร้านบัวลอยกลม

2. กิจกรรมมูฟว่ี เลิฟเวอร์ มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกหนูด่วนบีทีเอส แฟนเพจ และผู้โดยสารบีทีเอส 
ทีด่าวน์โหลด บีทเีอสสกายเทรน แอปพลิเคชนั เพือ่ร่วมกจิกรรม ผูโ้ชคดีจากกจิกรรมต้องน�าใบเสรจ็การซือ้ 
เติมเงิน เติมเที่ยวการเดินทางตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยในรอบปีที่ผ่านมา 
มีการมีมอบสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารบีทีเอสได้ชมภาพยนตร์จ�านวน 7 เรื่อง ได้แก่ ผจญภัยแดนตุ๊กตา
มหัศจรรย์, จอห์น วิค แรงกว่านรก 3, ไอดอลสุดซ่า ป๊ะป๋าสั่งลุย, แอนนา สวยสะบัดสังหาร, เด็กพลังอสูร, 
เอเวอเรสต์ มนุษย์หิมะเพื่อนรัก และ สวรรค์ซ้อนนรก

3. หนูด่วนบีทีเอส  แฟนเพจ ในปี พ.ศ.2562 ฝ่ายการตลาดได้ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งใช้โซเชียล เน็ตเวิร์คในชีวิตประจ�าวัน อันจะน�ามาซึ่ง 
ฐานลูกค้าที่แข็งแรง ได้แก่ สื่อรับสมัครงาน ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่สถานี, มูฟวี่ เลิฟเวอร์, บัตรเครดิตกรุงศรี
ต่อโปรโมชนัถงึ 31 ธนัวาคม 2562, โปรโมชนัเมอืงโบราณลดค่าเข้าชม 50 เปอร์เซน็ต์, โปรโมชนัพพิธิภณัฑ์
ช้างเอราวัณลดค่าเข้าชม 50 เปอร์เซ็นต์, หนูด่วนชวนเที่ยว, หนูด่วนชวนแวะร้าน, สื่อเชื่อมต่อการเดินทาง
ส�าหรับงานพิธีบรมราชาภิเษก, โปรโมชันบัตรเครดิตยูโอบีส่วนลด 100 บาท, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์,  
สื่อแผนที่ 44 สถานี, สื่อโปรโมทงานเพื่อนพึ่ง (ภา), สื่อเปิดสถานี ห้าแยกลาดพร้าว, กิจกรรมที่น่าสนใจ
ภายในเส้นทางบีทีเอส

4. กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ในปี พ.ศ.2562 ฝ่ายการตลาดได้ร่วมมอืกับพนัธมติรทางธรุกจิ จดัให้มกีจิกรรม
หลากหลายเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แก่ เมืองโบราณ สมุทรปราการ, 
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ, นิทรรศรัตนโกสินทร์, ดีแทค, ยูเนี่ยนเพย์,โรงภาพยนตร์ เมเจอร์, โรงภาพยนตร์ 
เอสเอฟ, ค่ายหนังสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, ค่ายหนังยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์,  
ค่ายหนังโซนี่ พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนต์, ค่ายหนังโมโนฟิล์ม, ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ�ากัด (มหาชน),  
แรบบิท รีวอร์ดส
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สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส

ฝ่ายการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้จัดจ�าหน่ายภาพยนตร์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
และสถาบันการเงิน มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ ซื้อ เติมเงิน เติมเที่ยวเดินทาง ที่ห้อง
จ�าหน่ายตัว๋ เพือ่รบัส่วนลดค่าโดยสารทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากพนัธมติรทางธรุกจิทีเ่ข้าร่วมโครงการ และบทีเีอสซี
ยังได้รับรายได้จากค่าด�าเนินการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย 

ในส่วนของการจ�าหน่ายบัตรโดยสารจ�านวนมาก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าองค์กร,  
กลุม่โรงแรม, กลุม่บรษิทัตวัแทนการท่องเทีย่ว และกลุม่ลกูค้าภาครฐั ในปีทีผ่่านมากลุ่มลกูค้าทีท่�ารายได้สงูสดุ
ให้แก่บทีเีอสซี  คอื กลุม่ลกูค้าโรงแรมและกลุ่มบรษัิทตวัแทนการท่องเท่ียว ส�าหรบัลูกค้าในกลุ่มอืน่ ๆ ยอดขาย
ยังต�่ากว่าปี พ.ศ.2561 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่กระเตื้องข้ึนเท่าใดนัก ประกอบกับปัจจุบัน 
เร่ิมเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบ
กบัการท่องเทีย่วภายในประเทศท�าให้จ�านวนนกัท่องเทีย่วลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนของการจ�าหน่าย
บัตรโดยสารกับกลุ่มลูกค้าโรงแรม บริษัทตัวแทนการท่องเท่ียวท่ีได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ฝ่ายการตลาด 
ยังคงรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และพยายามหาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากทางรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  - 30 มิถุนายน 
2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ภายในประเทศไทย ส่งผลกระทบกับการ
จ�าหน่ายบัตรโดยสารแก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มโรงแรม กลุ่มบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 
และกลุ่มลูกค้าที่มีคูปองบัตรโดยสารประเภทหนึ่งวัน และคูปองส�าหรับเติมเที่ยวเดินทาง ฝ่ายการตลาดได้มี
การขยายวันหมดอายุให้แก่ลูกค้าที่มีคูปองทุกประเภท เมื่อผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค-19 
ลูกค้ายังคงสามารถน�าคูปองกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

ฝ่ายการตลาดยังได้ประสานงานในการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น 
การจัดให้มีเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส เป็นต้น 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ

บทีเีอสซใีห้ความส�าคญักบัการรบัฟังเสยีงของลกูค้า โดยทกุความเหน็และข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บรกิาร บทีเีอสซี
จะน�ามาพิจารณาเพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้อย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ ผ่านช่องทางหลกัได้แก่ ศนูย์ลกูค้าสัมพันธ์
บีทีเอส จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuduan@bts.co.th www.bts.co.th กล่องรับความคิดเห็นประจ�าสถานี  
การสื่อสารผ ่านเครือข ่ายสื่อออนไลน์ ได ้แก ่ เพจรถไฟฟ้าบีทีเอส ทวิตเตอร ์ BTS_SkyTrain  
LINE: @btsskytrain และ Application BTS SkyTrain ที่ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ
ก่อนใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ในแต่ละสถานีแบบ Real Time

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส

บีทีเอสซีจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการประเมิน
ผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบีทีเอสซี และจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้าน
ต่างๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยในปี 2562 คะแนนความปลอดภยัยงัคงเป็นอนัดบัที ่1 ซึง่แสดงให้เหน็ว่าผูใ้ช้บรกิารมคีวามเชือ่มัน่ในระบบ
การเดินรถและมาตรการในการดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการ
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ในปี 2562 บทีเีอสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้า
บทีเีอส โดยมกีลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 3,130 คน จากท้ังหมด 43 สถาน ีสรปุผลความพงึพอใจในการให้บรกิารโดยรวม
ได้คะแนน 3.97 จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านท่ีได้คะแนนสูงสุด คือด้านความปลอดภัยโดยผู้ใช้บริการม ี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 4.25 คะแนน รองลงมาในปีนี้ คือ ด้านคุณภาพ/สิ่งอ�านวยความสะดวก
บนสถานีและในขบวนรถ 4.12 คะแนน ด้านความน่าเช่ือถือของการเดินรถไฟฟ้า 4.06 คะแนน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 4.02 คะแนน ด้านการบริการของพนักงานสถานี 4.01 คะแนน  ด้านความ
คุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 4.00 คะแนน และด้านบัตรโดยสารและการตลาด มีความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 3.73 คะแนน

 

 

 

 

 แผนภมูแิสดงระดับคะแนนความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส ตัง้แตปี่ 2558 – 2562 

 
5. ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015 

บี ที เอ ส ซี ไ ด ้ต ร ะห นั ก ใน เรื่อ ง ข อ ง สิ่ ง แ วด ล ้อ ม โ ด ย ก า รค วบ คุ ม ก ระ บ วน ก า ร  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
และบรกิารใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายขององคก์รนอกเหนอืจากทีไ่ดเ้พิม่ความเขม้งวดในการปฏบัิ
ติให ้สอดคล อ้ งกั บข อ้กฎหมายและข อ้ก าหนดต่ างๆ ทั ้งที่ เกี่ย วข อ้ งกั บการพัฒ นาเศ รษฐกิจ 
สิง่แวดลอ้มและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และในปี 2557 ไดรั้บมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 
14001: 2004 จากบรษัิท บโูร เวอรทิัส เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) และมกีารตรวจตดิตามอยา่งต่อเนื่องทุก 
ๆ ปี เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสไดม้ีระบบบริหารจัดการที่ย่ังยืนและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
สอดคลอ้งกับมาตรฐานสิ่งแวดลอ้มตามที่ กฎหมายก าหนด  นอกจากนี้  ใน ปี  2561 บีที เอสซ ี
ไดย้กระดับมาตรฐานสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นเวอรช์ั่นล่าสุด คอื ISO 14001:2015 โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และในปี 2562 บทีเีอสซไีดรั้บการตอ่อายกุารรับรองจาก บรษัิท บเีอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากัด 

การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด)์ 

บทีเีอสซไีดรั้บเชญิใหเ้ขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมบัญชกี๊า
ซเรือนกระจกของประเทศไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
และคณะกรรมการประสานนโยบายและการด าเนนิงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการขนส่งทีย่ั่งยื
น  ส า นั กงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร กระท รวงคมนาคม  ตั ้งแต่ ปี  พ .ศ . 2558 
เพื่ อ ก า ร พั ฒ น า จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข ้อ มู ล บั ญ ชี ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย 
โ ด ย บี ที เ อ ส ซี ถู ก จั ด ใ ห ้ อ ยู่ ใ น ห ม ว ด พ ลั ง ง า น ป ร ะ เ ภ ท ข น ส่ ง  ( Transport) 
ซึง่รถไฟฟ้าเป็นหนึ่งในมาตรการส าคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  โ ด ย เ มื่ อ ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ เ ป ลี่ ย น วิ ธี ก า ร เ ดิ น ท า ง 
จากยานพาหนะที่ ใช น้ ้ ามัน เชื้อ เพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ เช่น  รถยนต์ จักรยานยนต์ รถโดยสาร 
ร ถ ส า ธ า ร ณ ะ ต่ า ง ๆ  ม า ใ ช ้ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ที่ ใ ช ้ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น 
จะส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซ เรือนกระจกที่ เกิดจากน ้ ามัน เชื้อ เพลิงหรือก๊าซธรรมชาติลดนอ้ยลง 
แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ปี  2 5 6 2  ( ม ก ร า ค ม  – ธั น ว า ค ม ) 
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2558 – 2562
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5.	 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2015

บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
ข้อกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และ
ในปี 2557 ได้รับมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จากบริษัท บูโร เวอริทัส  
เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) และมกีารตรวจตดิตามอย่างต่อเนือ่งทกุ ๆ ปี เพือ่แสดงให้เหน็ว่ารถไฟฟ้าบทีเีอส
ได้มรีะบบบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สอดคล้องกบัมาตรฐานสิง่แวดล้อมตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด นอกจากนี้ ในปี 2561 บีทีเอสซี ได้ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด คือ ISO 
14001:2015 โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 บีทีเอสซีได้รับการต่ออายุการรับรองจาก บริษัท  
บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	(ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์)

บีทีเอสซีได้รับเชิญให้เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการก�ากับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และคณะกรรมการประสานนโยบายและการด�าเนนิงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งที่ยั่งยืน ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการพัฒนาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย โดยบีทีเอสซีถูกจัดให้อยู่ในหมวดพลังงานประเภทขนส่ง (Transport) ซึ่งรถไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน
มาตรการส�าคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ของประเทศไทย โดยเม่ือ
ประชาชนได้เปลี่ยนวิธีการเดินทาง จากยานพาหนะที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ เช่น รถยนต์ 
จักรยานยนต์ รถโดยสาร รถสาธารณะต่างๆ มาใช้รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติลดน้อยลง และผลการด�าเนินงาน 
ในปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม) รถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง  
73,785 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 73,785 ต้น

โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน

ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน บีทีเอสซีได้ด�าเนินการโครงการเปล่ียนเครื่อง 
ปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Spilt Type) ที่สถานีรถไฟฟ้า อาคารส�านักงาน และโรงจอดและซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า 
เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปีนี้  
ได้ท�าการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 36 เครื่อง ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
171,039 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 636,000 บาทต่อปีได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ประหยัดพลังงานอื่นๆ เช่นโครงการขอความร่วมมือปรับตั้งเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา โครงการปิดไฟฟ้า
เมือ่เลกิใช้งาน โครงการปรบัปรงุวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ได้ด�าเนนิงานมาต่อเนือ่งทกุปี และได้เข้าร่วมโครงการ 
Earth Hour โดยท�าการปิดไฟทั้งหมดของอาคาร BTS เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จัดโครงการหนูด่วนชวนขึ้นลงด้วย
บันได และโครงการหนูด่วนชวนประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการปลุกจิตส�านึกของพนักงานในการอนุรักษ์
พลังงาน
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ด้ำนสิ่งแวดล้อม

บีทีเอสซีได้มีการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางรถไฟฟ้า ตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี   
โดยประสานภาควชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยในปี 2562 ได้ท�าการตรวจวดัครัง้ท่ี 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ซึง่จะเป็นการตรวจวดัคณุภาพ
อากาศและเสยีง แยกเป็น ปรมิาณฝุน่ละอองทัง้หมด (TSP), ฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM10), คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ตะกั่ว (Pb), การตรวจวัดระดับเสียง  
24 ชัว่โมง (Leq24hr) และระดบัเสยีงกลางวันกลางคนื (Ldn) โดยพืน้ท่ีตรวจวดัแยกเป็นตวัแทนสถานข้ีางถนน 
คือสถาบันการบินพลเรือน อาคารหอแว่น (ถนนสีลม) อาคารไดมอน (ถนนนราธิวาส) ตัวแทนพื้นที่ไวต่อ 
ผลกระทบจะเป็นที่โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ (ถนนสาทร) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (ถนนประมวล) และ
โรงเรียนแสงหิรัญ (ถนนสุขุมวิท) รวม 6 แห่ง ผลการตรวจวัดพบว่า พื้นที่ริมถนนมีความเข้มข้นของอากาศ 
และเสยีงสงูกว่าพืน้ทีท่ัว่ไป แต่ในภาพรวมแล้ว คณุภาพอากาศและระดบัความดงัเสยีงตามแนวเส้นทางมแีนวโน้ม 
ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2561 ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอากาศ คือ 1. ความเร็วและทิศทางลม 
สภาพพื้นที่ กิจกรรมบริเวณพื้นที่ตรวจวัดการจราจร และฤดูกาล  2. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ริมถนน 
ซึง่มสีาเหตมุาจากการจราจรและการพฒันาสิง่ปลกูสร้างตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร 
3. ฝุน่ละอองทีเ่กดิขึน้มากในอดตี (พ.ศ.2535-2537) ของกรงุเทพมหานคร มแีหล่งก�าเนดิมาจากการก่อสร้าง
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย การจราจรที่หนาแน่นตลอดเวลาช่วยส่งเสริมฝุ่นให้ฟุ้งกระจายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน 
มีแนวโน้มดีขึ้นมาก โดยคุณภาพอากาศในปัจจุบันอยู่ในสถานภาพสมดุลธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณและการกระจายตัวของมลสารขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละพื้นท่ี แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถ 
กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติได้ในเวลาปกติ ส่วนระดับเสียงนั้นอยู่ในสถานภาพเตือนภัย ซ่ึงมีบางสถานีมีค่า 
เกินมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ที ่70 เดซเิบล(เอ) เนือ่งจากสภาพพืน้ในบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบของบางสถานทีีท่�าการ
ตรวจวัดเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัทางธรุกจิ ซึง่พบว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบนัน้มปีรมิาณการจราจรทีห่นาแน่น
ในชั่วโมงเร่งด่วน ดังน้ัน แนวทางในการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าวจึงควรมีการควบคุม
กิจกรรมการจราจร โดยการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ และผู้ขับขี่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้อยู่ใน
สภาพที่ดีเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด

ด้านการระบายน�้าจากสถานภาพการระบายน�้าของคลองช่องนนทรี และคลองสาทร พบว่า ในปัจจุบัน 
ส�านกัระบายน�า้ได้ใช้คลองทัง้สองคลองเป็นพืน้ท่ีเพ่ือระบายน�า้ออกจากพืน้ท่ีปิดล้อมของกรงุเทพในเขตพระนคร 
โดยด�าเนนิการตามแผนงานเพือ่ป้องกนัน�า้ท่วมกรงุเทพ โดยสรปุคลองสาทรและคลองช่องนนทรยีงัคงมคีวาม
สามารถในการปฏิบัติงานตามที่ได้ก�าหนดไว้ของส�านักการระบายน�้ากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการตรวจวัด
ครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) ของปี 2561 ได้มีการศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุมของนก
และส�ารวจสัตว์ป่าอพยพ เช่นนกนางแอ่นบ้าน ในฤดูหนาว ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า
เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมจากนกนางแอ่นท่ีจะบินมาในช่วงฤดูหนาวบริเวณ
สวนลุมพินี ถนนสีลมเป็นบริเวณที่เส้นทางโครงการได้พาดผ่าน ซึ่งจากการติดตามไม่พบการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยยะ

บีทีเอสซีร่วมกับกรุงเทพมหานคร ติดตั้งระบบพ่นละอองน�้าที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน PM 2.5 และ PM 10 โดยได้ติดตั้งเพิ่มบริเวณสถานี
ศาลาแดง สถานีสยาม สถานีอโศก ซึ่งมีประชาชนสัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวหนาแน่น หลังจากก่อนหน้านี้ 
มีการติดตั้งที่สถานีสะพานควาย ซึ่งสามารถช่วยลดการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เป็นอย่างด ี 
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โดยเครื่องพ่นละอองน�้าจะมีหลักในการท�างานดังน้ีคือ เป็นการจ่ายน�้าผ่านรูขนาดเล็กมาก เพ่ือให้หยดน�้าที่
พ่นออกมามีการแตกตัวกระจายเป็นอณูเล็กๆ โดยใช้แรงดันน�้าประมาณ 70 bar ผ่านหัวพ่นน�้าซึ่งจะสามารถ
สร้างละอองไอน�า้ขนาดเลก็มาก (หมอกไอน�า้) ท�าให้สามารถดดัจบัละอองฝุน่ขนาดเลก็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

บีทีเอสซีร่วมสนับสนุนกิจกรรมประหยัดพลังงานในวัน Earth Day 30 มีนาคม 2562 โดยปรับลดแสงสว่าง
บรเิวณสถานรีถไฟฟ้าทกุสถานลีง 25% และจดักจิกรรมรณรงค์ประหยดัพลงังานภายในอาคารส�านกังานใหญ่ 
เพื่อลดโลกร้อน ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง สามารถปรับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1.85% และลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 749 ตัน นอกจากนี้บีทีเอสซียังได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน
เอกชน และรฐับาล ชวนคนเมอืงปลกูต้นไม้ ในโครงการ “ปลูกเพือ่ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” หนนุ 1 ล้านต้น
สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เสมือนการสร้างภูมิ
ต้านทานในระยะยาวอีกด้วย

6.	 กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นเวลากว่า 20 ปี บีทีเอสซีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของสังคมคนกรุงเทพฯ 
นอกจากจะมีหน้าที่หลักคือการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนแล้ว บีทีเอสซียังให้ความส�าคัญ 
ในการท�าประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด 

ด้ำนสังคม 

เนื่องในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีมหามงคลของประชาชนไทยทุกคน บีทีเอสซี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท และกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความจงรักภักดี และอ�านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนได้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ตลอดเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เฝ้ารับเสด็จ 
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภิเษก ในวนัท่ี 
5 – 6 พฤษภาคม 2562 และในการเฝ้ารับเสดจ็พระราชด�าเนนิเลียบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

บีทีเอสซีและกรุงเทพมหานครให้ประชาชนโดยสารรถฟ้าฟรี วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 
2562 บทีเีอสซไีด้ให้ความส�าคญักบัผูส้งูอายโุดยได้ให้สมาชกิในครอบครวั น�าผูส้งูอาย ุ60 ปีข้ึนไป นัง่รถไฟฟ้าฟรี 
เพื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเส้นทางการเดินรถในกรุงเทพมหานครในวันส�าคัญแห่งชาติ โดยในปีนี้ 
บทีีเอสซีได้จัดกจิกรรมพเิศษเพิม่เตมิ “หนดู่วนชวนผู้สงูอายทุ่องบทีีเอส” โดยร่วมกบัชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
จัดกิจกรรมรดน�้าขอพรและน�าผู ้สูงอายุจากชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ทดลองนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส  
และพาล่องเรือชมความงามของแม่น�้าเจ้าพระยาพร้อมไหว้พระขอพรที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  
วัดระฆังโฆสิตาราม และวัดอรุณราชวราราม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ซี่งในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรม
พิเศษเพิ่มเติม คือ กิจกรรม “บอกรักแม่@สถานีห้าแยกลาดพร้าว” วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 และ 
วนัเดก็แห่งชาต ิ12 มกราคม 2563 เดก็ท่ีเดนิทางพร้อมผูป้กครองนัง่รถไฟฟ้าฟรตีลอดเส้นทางรวมท้ังส่วนต่อขยาย

บีทีเอสซีร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุก 3 เดือน เพื่อสร้างจิตส�านึก และการ
มีส่วนร่วมของการช่วยเหลือสังคมให้กับพนักงานในองค์กร โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 – มีนาคม 2563 
มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิตจ�านวน 772 คน ได้โลหิตจ�านวนทั้งหมด 308,800 ซีซี และบีทีเอสซีได้ให้ความ
ส�าคัญกับคนพิการที่มีบัตรประจ�าตัวผู้พิการสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา 
มีจ�านวนประมาณ 1.08 ล้านเที่ยวคน
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บีทีเอสซี ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดกิจกรรมหนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 12 และได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 
เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สยามพิวรรธน์ และเครือสหพัฒน์ จัดให้บริการอาหารเจฟรีแก่ประชาชน ระหว่างวันที่  
30 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม 2562  ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ และลาน
อเนกประสงค์ทางเดินเชื่อมบีอาร์ทีสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนท่ัวไปร่วมกันท�าบุญ  
งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระราชิน ีบทีีเอสซไีด้เชิญชวนประชาชน และผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทเีอส 
ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้บริหารกล่าวปฏิญาณและจุดเทียนถวายพระพร ณ บริเวณทางเดิน
เชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

บีทีเอสซีได้จัดสรรพื้นที่บนสถานีเพื่อให้หน่วยงานสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ ท�ากิจกรรมและหรือตั้งกล่องรับ
บริจาคเพื่อน�ารายได้ไปสมทบทุนท�ากิจกรรมการกุศลต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย มลูนธิเิดก็โสสะแห่งประเทศไทย มลูนธิสินัติภาพชวีติคดิเพือ่สนัตภิาพใต้ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย องค์การทหารผ่านศึก มูลนิธิรามาธิบดี เป็นต้น

ด้ำนกีฬำ

บทีเีอสซีเลง็เห็นถึงความส�าคญัของการกีฬาซึง่นอกจากจะส่งผลดต่ีอสขุภาพแล้วยงัสามารถสร้างเยาวชนให้เป็น
คนดีต่อไปในภายภาคหน้า จึงได้ให้การสนับสนุนการกีฬาให้กับ องค์กร สมาคมต่างๆ โดยในปี 2562 ได้
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดซ้ือ
อปุกรณ์กฬีาให้กบัสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 เพือ่น�าไปบรจิาคให้กบัโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร กจิกรรม
การว่ิงการกุศลของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพ่ือ
สุขภาพ “Happy we run for life”

อีกทั้งยังได้เป็นสปอนเซอร์หลักให้สโมสรทีมฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี ของสมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในการ
แข่งขนัฟตุบอลอาชพี ‘ดวิชิัน่’ ตดิต่อกนัมาเป็นเวลา 9 ปี เริม่ตัง้แต่ปี 2554 จนถึงปัจจบุนั สนบัสนนุการบรหิาร
สโมสรทีมฟุตซอล ภายใต้ชื่อทีม “แบงค็อก บีทีเอส เอฟซี” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ติอต่อกันมาเป็นปีท่ี 5 และในปี 2562 บีทีเอสซี 
ยังได้สนับสนุนสโมสรบาสเกตบอลไฮเท็คซึ่งเป็นสโมสรบาสเกตบอลชั้นน�าของประเทศไทย

ด้ำนสำธำรณสุข

กจิกรรมคลนิกิลอยฟ้าปีที ่17  เป็นอกีหนึง่กิจกรรมทีบ่ทีเีอสซจีดัขึน้เป็นประจ�าทุกปี เพือ่ให้บรกิารตรวจสขุภาพ 
และดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 8 
มิถุนายน 2562 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปากน�้า มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน  รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นโซน
สถานตีรวจสขุภาพรวมทัง้สิน้ 8 สถาน ีและโปรแกรมตรวจสขุภาพกว่า 20 รายการ ประกอบด้วย สถานเีบาหวาน
และไขมัน สถานีหัวใจและสมอง สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีฟัน สถานีส่งเสริมสุขภาพ 
และสถานีแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยในปีนี้บีทีเอสซีร่วมกับสถาบันการแพทย์ชั้นน�าทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ได้แก่ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู เฮลท์แคร์ โรงพยาบาลวิภาวดี  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  
โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลมนารมย์ และวิสาหกิจสุขภาพชุมชน รวม 11 หน่วยงาน
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บีทีเอสซียังได้ตระหนักถึงการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกระทันหันของผู้ใช้บริการ เช่น ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 
ดงันัน้ บทีเีอสซจีงึได้ตดิตัง้เครือ่งกระตกุหวัใจอตัโนมตั ิAED ในจดุท่ีมองเหน็ได้ชัด บนสถานใีกล้กบัห้อง First 
Aid โดยเลอืกสถานทีีม่ผีูโ้ดยสารหนาแน่นใน 16 สถาน ีคอื สถานหีมอชติ อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิพญาไท สยาม 
ชิดลม อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช ช่องนนทรี บางหว้า ศาลาแดง ส�าโรง ปากน�้า เคหะ ห้าแยกลาดพร้าว และ
เสนานคิม ซึง่ครอบคลมุการให้บรกิารทัง้ 48 สถาน ีเครือ่งกระตกุหวัใจอตัโนมติัดงักล่าว มวีดิโีอภาพเสยีงและ
ข้อความบนหน้าจอรองรับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมใช้งาน นอกจากนั้น บีทีเอสซีได้จัดการฝึก
อบรม ให้กับพนักงานสถานีทุกคนสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และการช่วยเหลือผู้ป่วยในการท�า 
CPR อย่างถูกวิธี โดยโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที

ด้ำนกำรศึกษำ

ในปี 2562 บีทีเอสซีได้จิดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ออกให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ตามเส้นทาง 
รถไฟฟ้าบทีเีอส ในชือ่กจิกรรม “รถไฟฟ้า...มาหาแล้วเธอ” โดยมวีตัถุประสงค์ เพือ่ให้ความรูเ้ก่ียวกบัการใช้ระบบ
รถไฟฟ้าบทีเีอสอย่างปลอดภยั และถกูวธิ ีพร้อมทัง้จดัท�าโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์เพือ่ช่วยสร้างความเข้าใจ และ
เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการน�าเสนอข้อมลูด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสทีถ่กูต้อง รวมทัง้ได้
น�าทีมนกักฬีาจากสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคไปสาธติแนะน�าและสอนการเล่นบาสเกตบอล โดยจดัขึน้ทีโ่รงเรียน
หอวงั และโรงเรยีนสตรวีรนาถ รวมทัง้ได้มกีารสนบัสนุนงบประมาณให้กบัสถาบนัการศกึษาในการจดักิจกรรม 
เช่น กิจกรรมรับน้องของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

บีทีเอสซีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางรถไฟระหว่างเยอรมัน-ไทย (GTRP) 
ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การบ�ารุงรักษาและการซ่อมบ�ารุงรถไฟ Railway (Rolling Stock Maintenance and 
Overhaul) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม สถานเอกอัครราชฑูตเยอรมันประจ�าประเทศไทย 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ เม่ือวันท่ี 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ 
ซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สมุทรปราการ ซึ่งการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ GTRP มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เกดิการถ่ายทอดความรูแ้ละแบ่งปันแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นตวัอย่างความส�าเรจ็โดยผูเ้ชีย่วชาญการปฏบัิติงาน
เก่ียวกับวิศวกรรมของรถไฟ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองความคิดเห็นจากปัญหาและ 
ความท้าทายในระบบปฏิบัติการเดินรถในประเทศไทย

บทีเีอสซไีด้เปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ รวมทัง้หน่วยงานในต่างประเทศ เข้าเยีย่มชม และศกึษา
ดูงานและรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน การบริหารงานรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า และ 
การซ่อมบ�ารุงรักษา เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 – มีนาคม 
2563  มีจ�านวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 39 คณะ จ�านวน 3,291 คน โดยแยกได้ดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล - ระดับ
ชั้นประถม 17 คณะ จ�านวน 1,914 คน และคณะเยี่ยมชมที่ขอรับฟังบรรยายสรุป ระดับอุดมศึกษา 5 คณะ 
จ�านวน 411 คน หน่วยงานรัฐบาล 7 คณะ จ�านวน 537 คน หน่วยงานเอกชน 8 คณะ จ�านวน 357 คน องค์กร 
การกุศล/มูลนิธิ 2 คณะ จ�านวน 72 คน

กิจกรรม “ค่ายสถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บีทีเอสซีได้จัดขึ้นตามนโยบาย 
CSR หลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ และส่งเสริมการเรียนรู ้
นอกห้องเรยีนให้แก่เดก็นกัเรยีนในพ้ืนทีห่่างไกล ด้วยการทศันศกึษาสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ และได้สมัผสั
ประสบการณ์นัง่รถไฟฟ้าบทีเีอส รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย โดยการจดักจิกรรมค่ายสถานส่ีงความสุขฯ 
ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2562 ซึ่งน�าครูและนักเรียนจากโครงการ”สถานีส่งความสุขจากชาว 
บีทีเอสกรุ๊ป” จ�านวน 200 คนจาก 5 โรงเรียน จาก รร.บ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย อ.พบพระ จ.ตาก 
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รร.บ้านหนองกวาง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ รร.บ้านหนองกรด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ีรร.วดัขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ 
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และ รร.บ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ จ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมรถไฟฟ้า 
บีทีเอส กรุงเทพมหานคร และก่อนเดินทางกลับยังจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดยหน่วยทันตแพทย์
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดกิจกรรมน�านักเรียนและครู จ�านวน 12 คน จากโรงเรียน
สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จ.นครนายก ซึ่งรวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรี V – Hope มาแสดงดนตรี 
ในงานกิจกรรมประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และบีทีเอสซีพาทัศนศึกษารถไฟฟ้า
บีทีเอส ซึ่งบีทีเอสซีได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ส�าหรับคนพิการในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
อย่างปลอดภัย พร้อมเที่ยวสวนสนุกเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

ทุกปีบทีเีอสซไีด้จดัทอดกฐนิในนามกลุม่บรษิทับทีเีอส พร้อมทัง้ได้มอบทนุการศกึษาให้กบัเยาวชนในโรงเรยีน
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปี 2562 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 15 โรงเรียน รวม 99 ทุน  
แบ่งเป็นระดบัประถมศกึษา 90 ทนุ ทุนละ 1,500 บาท และมธัยมศึกษา 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 162,000 บาท

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บีทีเอสซีได้ตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดจากโรคระบาดครั้งนี้ โดยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจ�านวนมากกว่า 
800,000 เที่ยวคนต่อวัน จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในระบบขนส่งมวลชน โดยการพ่น 
ฆ่าเชือ้โรคเพือ่ท�าความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้าท่ีสถานีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีสนามกฬีาแห่งชาติ  
ท�าความสะอาดตู้จ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ราวจับบันไดเลื่อนและบันไดธรรมดา และทุกพื้นที่ที่ง่ายต่อการสัมผัส 
จัดให้มีแฮลกอออล์หรือเจลล้างมือทุกทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า คัดกรองวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร ซึ่งการ 
ด�าเนินการต่างๆ นี้ บีทีเอสซีได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมและภายหลังจากการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การเดินทางของประชาชนลดน้อยลงจากนโยบายภาครัฐ
ที่ขอให้หยุดอยู่กับบ้านลดการเดินทาง ท�างานจากที่บ้าน (Work From Home) ท�าให้ปริมาณผู้โดยสารลดลง
เป็นจ�านวนมาก แต่บีทีเอสซียังคงให้บริการด้วยความถี่ในการเดินรถปกติ เพื่อให้มีขบวนรถไฟฟ้ามากพอที ่
ผู้โดยสารจะเลือกโดยสารหรือรอขบวนถัดไป เพื่อลดความแออัดภายในขบวนรถไฟฟ้า ตามมาตราการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายของรัฐบาลได้ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด 
การระบาดของโรคระบาดในครั้งนี้ได้

11.2	นโยบำยในกำรด�ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจัดกำร

11.2.1	 นโยบำยภำพรวม

บรษิทัจดัการบรหิารกองทนุภายใต้การจดัการด้วยความเป็นธรรม และยงัค�านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้   

1. นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2. นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

นโยบายทัง้สองแสดงออกถงึความตระหนกัของบรษิทัในฐานะนกัลงทนุสถาบนัทีจ่ะร่วมผลกัดนัให้เกิดการ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึให้ทกุฝ่ายร่วมยดึมัน่ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ถือหน่วยสามารถดูรายละเอียดนโยบายท้ังสองของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่  
www.bblam.co.th
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11.2.2	 กำรด�ำเนินงำน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามข่าวสารการด�าเนินงานตามโยบายที่ก�าหนดได้บนเว็บไซด์ของบริษัท  
รวมถึงรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล

11.2.3	 กำรด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

11.2.4	 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดการยึดม่ันในวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นสถาบันการเงินท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนให ้
บริหารเงินลงทุน ด้วยความยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ” ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี  
นบัตัง้แต่จดัตัง้องค์กร พร้อมเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้วยการด�าเนนิกจิการ 
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างมูลนิธิ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดท�า
โครงการเพือ่สงัคมกบันกัลงทนุท่ีต้องการการลงทุนระยะยาวในบริษทัทีม่ส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
สังคม มีบรรษัทภิบาลที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะน�าไปสู่ผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 
อย่างยั่งยืน ผ่านกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ซึ่งเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่มอบรายได้จาก 
ค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุร้อยละ 40 สนบัสนนุโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทีมุ่ง่สร้างอนาคตใหม่
ให้สังคมไทยในประเด็นส�าคัญ เช่น การศึกษา ความเหลื่อมล�้าในสังคม การทุจริตคอร์รัปช่ันและ 
สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับการจัดตั้งกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) สะท้อนให้เห็น
ถึงความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกองทุน B-THAICG จะน�า 
รายได้ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนไปบริจาคให้กับหน่วยงานท่ีรณรงค์เพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ช่วง
เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทจัดการจัดกิจกรรมพิเศษพนักงานร่วมกับกองทุน BKIND ปันน�้าใจ
ระดมเงินบริจาครวม 1 ล้านบาท ส่งมอบให้กับศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

กิจกรรมมอบน�้ำใจตอบแทนสังคม

อกีหนึง่กจิกรรมตอบแทนความดกีลบัคนืสูส่งัคมทีบ่รษิทัจดัการ โดยทมี BBL Distribution ร่วมกบัธนาคาร
กรุงเทพ ทั้งภาคนครหลวงและภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส โดย
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาที่จ�าเป็นให้แก่น้องๆ โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 
รวมไปถึงจัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพ โดยมอบสิ่งของท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีพให้กับประชาชน  
รวมถึงให้บริการตั้ง “ตู้มิตรคู่บ้าน” จุดต่างๆ กระจายตามสาขาธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ 

• กิจกรรม “BBL Metro 1 อิ่มบุญ สุขใจ กับกองทุนบัวหลวง” โดยเลี้ยงอาหารว่าง พร้อมมอบของใช้ 
ที่จ�าเป็น ที่มูลนิธิบ้านราชาวดี (ชาย) ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
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• กิจกรรม “BBL Metro 9 อิ่มบุญ สุขใจ กับ กองทุนบัวหลวง” มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน
การสอน และอุปกรณ์กีฬาที่จ�าเป็น ให้แก่น้องๆ ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
วัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม

• กิจกรรม “ผูกสายใย ปันน�้าใจ…พี่ให้น้อง” ซึ่งร่วมกับทีมงานธนาคารกรุงเทพ ในคลัสเตอร์เชียงราย 
แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อยู่ในอุปการะของวัดห้วย
ปลากัง้ กว่า 500 คน รวมถงึร่วมกนัท�าบญุถวายสงัฆทานและภัตตาหารเพลให้กับพระสงฆ์ ณ วดัห้วย
ปลากั้ง จ.เชียงราย

• กิจกรรม “Creating Shared Value (CSV)” เพื่อตอบแทนสังคมในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ด้วยการ
บริจาคอุปกรณ์และทุนการศึกษา 55,555 บาท ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบ�ารุงวิทย์) 

• กิจกรรมเพื่อสังคม “ตู้มิตรคู่บ้าน” ด้วยการน�าอาหารแห้งใส่ไว้ในตู้กับข้าวท่ีตั้งไว้อยู่ท่ีสาขาในพ้ืนที่
ธนาคารกรุงเทพ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ก�าลังยากล�าบาก

• กิจกรรม “เพื่อนเราอิ่มท้อง มิตรพลอยอิ่มใจ” โดยมอบถุงยังชีพและอาหารให้กับประชาชนตามเขต
ชุมชนต่างๆ ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด เช่น วัดไผ่ตัน โรงเรียนวัดหนองจอก ชุมชนบ้านครัว เป็นต้น

กิจกรรมกำรให้ควำมรู้กับประชำชนและนักศึกษำทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันบริษัทจัดการยังให้ความส�าคัญกับความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน (Financial 
Literacy) โดยเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการออมและวางแผนทางการเงิน 
อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 สอดคล้องกับพันธกิจองค์กรที่ว่า “ท�าให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคง
ทางการเงนิ” อนัจะเป็นรากฐานทีแ่ขง็แกร่งช่วยให้คนไทยมชีวิีตทีด่ ีเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรม Investment Workshop ในกรุงเทพฯ  รวมถึงการมอบความรู้
ให้กับนิสิตนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนี้  

1. กิจกรรม Investment Workshop โดยบริษัทจัดการจัดขึ้นเองในกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชน 
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2562 - 2563 รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ดังนี้ 
• ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มี.ค. 2562 Investment  Workshop หัวข้อ “รู้จักกองทุนรวมแล้วหรือยัง” 
• ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เม.ย. 2562 Investment Workshop หัวข้อ “ใช้จ่ายอย่างฉลาด Smart 

Spending”  
• ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ค. 2562 Investment Workshop หัวข้อ “Wealth Creation สร้างความ

มั่งคั่งด้วยแผนการเงิน”  
• ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มิ.ย. 2562 Investment Workshop หัวข้อ “Wealth Creation สร้างความ

มั่งคั่งด้วยแผนการเงิน” 
• ครั้งที่ 5 วันที่ 20 ก.ค. 2562 Investment Workshop หัวข้อ “Happy Family ครอบครัวฉัน

มั่นคงการเงิน”
• ครั้งที่ 6 วันที่ 17 ส.ค. 2562 Investment Workshop หัวข้อ “ใช้จ่ายอย่างฉลาด SMART 

Spending” 
• ครั้งท่ี 7 วันที่ 14 ก.ย. 2562 Investment Workshop หัวข้อ “เกษียณดีๆ เริ่มต้นที่  

Pre-Retirement” 
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• ครั้งที่ 8 วันที่ 19 ต.ค. 2562 Investment Workshop หัวข้อ “เกษียณดีๆ เริ่มต้นที่  
Pre-Retirement” 

• ครั้งที่ 9 วันที่ 16 พ.ย. 2562 Investment  Workshop หัวข้อ “รู้จักกองทุนรวมแล้วหรือยัง”
• ครั้งที่ 10 วันที่ 14 ธ.ค. 2562 Investment  Workshop หัวข้อ  “Wealth Creation สร้างความ

มั่งคั่งด้วยแผนการเงิน” 
• ครั้งที่ 11 วันที่ 25 ม.ค. 2563 Investment  Workshop หัวข้อ “รู้จักเงินแล้วหรือยัง” 
• ครั้งที่ 12 วันที่ 22 ก.พ. 2563 Investment  Workshop หัวข้อ “รู้จักกองทุนรวมแล้วหรือยัง” 

2. กิจกรรมเดินสายให้ความรู้ในต่างจังหวัด โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาส�าคัญๆ ในจังหวัดต่างๆ 
ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน เพื่อให้นักศึกษารวมถึงประชาชนใน
พืน้ทีเ่ข้าร่วม ส�าหรบัปี 2562 จัดกิจกรรมภายใต้ชือ่ “เปิดโลกลงทุนกบักองทุนบวัหลวง” ส่วนในปี 2563 
จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เปิดโลกกองทุนกับ บลจ.บัวหลวง” โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2562 - 2563 
กิจกรรมรวมทั้งหมด 11 ครั้ง ดังนี้ 
• ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มี.ค. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
• ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ส.ค. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
• ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ส.ค. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
• ครั้งที่ 4 วันที่ 12 ก.ย. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
• ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ก.ย. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง  
• ครั้งที่ 6 วันที่ 11 ต.ค. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 
• ครั้งที่ 7 วันที่ 9 พ.ย. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
• ครั้งที่ 8 วันที่ 19 ก.พ. 2563 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
• ครั้งที่ 9 วันที่ 24 ก.พ. 2563 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
• ครั้งที่ 10 วันที่ 29 ก.พ. 2563 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี
• ครั้งที่ 11 วันที่ 6 มี.ค. 2563 ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

3. การจัดกจิกรรมให้ความรูท้างการเงิน ตามท่ีมหีน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมอื นอกเหนอืจากกจิกรรม
ที่บริษัทจัดการจัดขึ้นเอง ประกอบด้วย 
• วันที่ 18 ก.ค. 2562 กิจกรรม Investment Workshop หัวข้อ “เกษียณดีๆ เริ่มต้นที่  

Pre-Retirement ส�าหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
• วันที่ 2 ส.ค. 2562 กิจกรรม Investment  Workshop หัวข้อ “Wealth Creation สร้างความ

มั่งคั่งด้วยแผนการเงิน” ส�าหรับส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

• วันที่ 20 ส.ค. 2562 กิจกรรม Investment  Workshop หัวข้อ “Wealth Creation สร้างความ
มั่งคั่งด้วยแผนการเงิน” ส�าหรับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) (BDMS)

กิจกรรมอื่นๆ

ส�าหรับปี 2562 บริษัทจัดการได้ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น โดยในวันที่ 14  สิงหาคม 2562 บริษัทจัดการ 
ได้ร่วมเป็น 1 ใน 12 องค์กร เปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้  
ยังได้ร่วมกับนักลงทุนสถาบันในการประกาศเจตนารมณ์การลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบัน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
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12.	 กำรควบคุมภำยใน	และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง		

	 12.1	สรปุควำมเหน็ของหวัหน้ำงำนก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน/หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษัิทจดักำร

  ควำมเห็นของหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทจัดกำร

จากการประเมินระบบการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนเห็นว่า ระบบการก�ากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ 
ท่ีจะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้มรีะบบควบคมุและตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของผูจ้ดัการ
กองทุน ท�าให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดย 
ไม่มอี�านาจ การท�าธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการก�ากบัดแูลในด้านต่างๆ 
อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน

	 	 ควำมเห็นของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจัดกำร

ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของฝ่ายงานต่างๆ 
ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้ันตอน 
การปฏบิตังิานท่ีก�าหนด โดยการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในนีเ้ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบ 
ประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานท่ีมีความอิสระใน
การด�าเนนิงาน จงึรายงานผลการปฏิบตังิานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การบรหิารจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานมคีวามรดักมุและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่กีย่วกบัระบบควบคมุ
ภายในทีเ่กีย่วกบัการจดัการกองทนุทีเ่ป็นสาระส�าคญั มกีารมอบหมายบคุคลากรให้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเพียงพอและ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท�าให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

12.2	หัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน/หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจัดกำร

	 	 12.2.1	หัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทจัดกำร

(1)  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

และกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นายสุธีร์  คันธารวงสกุล นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

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

เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจัดการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เก่ียวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการ
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(2)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ
การอบรมของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้ว เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน 
Compliance &Legal เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก�ากับดูแล 
การประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3)   หน่วยงาน Compliance & Legal ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนโดยตรงกับ 
คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้  
จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

12.2.2	หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจัดกำร

(1)    นางสาวสริมิา ประภาพานชิย์ เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุในฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมิน
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ของบรษัิท โดยมคีณุสมบตัิ
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

และกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ และนิติศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ประสบการณ์ท�างาน
- Assistant Managing Director, 

Head of Internal Audit  
บลจ.บัวหลวง 

- Head of Internal Audit  
บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย 
(ประเทศไทย)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- COSO Internal Control
- IT risk and IT Governance

ตรวจสอบและประเมินการปฏิบั ติงาน 
ด้านต่างๆ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า 
ระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ด�าเนินการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมและเหมาะสม

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ
การอบรมของ นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานนี้  
จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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13.	 กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 13.1	รำยกำรระหว่ำงกองทุนกับบริษัทจัดกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	 13.1.1	ธุรกรรมระหว่ำงกองทุนกับบริษัทจัดกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

บุคคลที่

เกี่ยวข้อง

วันที่ท�ำ

ธุรกรรม

ประเภท

ธุรกรรม

ชื่อ

ทรัพย์สิน

ประเภท

ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก อัตรำผล

ตอบแทน

มูลค่ำ

(ล้ำนบำท)

บลจ. บัวหลวง* 26 พ.ย. 62 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB20227B พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.2425% 184.43

บลจ. บัวหลวง* 2 ม.ค. 63 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB20227A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.025% 34.95

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง

	 13.1.2		ควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า  
โดยทั่วไปและในราคาตลาด 

	 13.1.3	 นโยบำยกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกัน	และแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

บรษิทัจดัการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีเ่กีย่วข้องในอนาคต หากเกดิกรณี
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปและในราคาตลาด  
ซ่ึงสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาและเงือ่นไขทีใ่ห้กบับุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบติั
ตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

	 13.1.4	 แนวทำงกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง

4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม
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	 13.2		รำยกำรระหว่ำงกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	 13.2.1	 ธุรกรรมระหว่ำงกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

บุคคลที่

เกี่ยวข้อง

วันที่ท�ำ

ธุรกรรม

ประเภท

ธุรกรรม

ชื่อ

ทรัพย์สิน

ประเภท

ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก อัตรำผล

ตอบแทน

มูลค่ำ

(ล้ำนบำท)

ธนาคาร
สแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

24 ก.ย. 62 ซื้อหลักทรัพย์
ผ่านบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

CB19D06A พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.38% 79.79

	 13.2.2	 ควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามเงื่อนไข 
การค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด

	 13.2.3	นโยบำยกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกันและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

บรษิทัจดัการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีเ่กีย่วข้องในอนาคต หากเกดิกรณี 
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปและในราคาตลาด 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะ
ปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

	 13.2.4	 แนวทำงกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
ประกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง

4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม
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	 13.3		ข้อมูลกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น	 	

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในกำรรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล
แอสโซซิเอชั่น

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารธนชาต Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารทิสโก้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารยูโอบี เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารทหารไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บจ.หลักทรัพย์ เอเซียพลัส Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) Indicative Yield เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ



14.ข้อมูลทางการเงนิทีส่�าคญั

15.การวิเคราะห์และค�าอธบิายของ

บรษิทัจดัการ(Management

DiscussionandAnalysis:

MD&A)

16.รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์

ส่วนท่ี4
ฐานะการเงนิ

และผลการด�าเนนิงาน
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ส่วนที่ 4
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

14.	 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

	 14.1		สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นส�าหรับงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

ผูส้อบบญัชใีห้ความเหน็ว่า งบการเงินของกองทุนฯ แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2563 ผลการด�าเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดย บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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	 14.2		ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

งบดุล

ณวันที่31มีนาคม

2563 2562 2561 

บาท
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม บาท
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม บาท
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ตามมลูค่ายตุธิรรม (ราคาทนุ: 61,472 ล้านบาท 
(2562 และ 2561 : 61,432 ล้านบาท))

52,410,000,000 98.03 59,100,000,000 98.04 65,400,000,000 98.08

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม  
(ราคาทุน : 957 ล้านบาท (2562 : 1,105 
ล้านบาท และ 2561 : 1,087 ล้านบาท))

958,506,834 1.80 1,106,545,817 1.84 1,088,323,303 1.63

เงินฝากธนาคาร 38,987,357 0.07 66,972,989 0.11 127,893,142 0.19

ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 50,012,453 0.09 - - 59,783,921 0.09

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 44,774 0.00 82,840 0.00 73,539 0.00

สินทรัพย์อื่น 4,066,558 0.01 4,831,122 0.01 4,948,286 0.01

รวมสินทรัพย์	 53,461,617,976 100.00 60,278,432,768 100.00 66,681,022,191 100.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - - 141,433,034 0.23            - -

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 24,797,200 0.05 9,585,938 0.02 6,908,289 0.01

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 542,300 0.00 6,015,255 0.01 4,201,538 0.01

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - - - 79,845,515 0.12

หนี้สินอื่น 28,231,553 0.05 2,081,899 0.00 2,031,131 0.00

รวมหนี้สิน 53,571,053 0.10 159,116,126 0.26 92,986,473	 0.14

สินทรัพย์สุทธิ 53,408,046,923 99.90 60,119,316,642 99.74 66,588,035,718	 99.86

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย  
มูลค่าหน่วยละ 10.0810 บาท 
(2562 และ 2561: มูลค่าหน่วยละ 10.6110 
บาท)

58,348,828,000 109.14 61,416,468,000 101.89 61,416,468,000 92.10

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 58,348,828,000 109.14 61,416,468,000 101.89 61,416,468,000 92.10

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม (4,940,781,077) (9.24) (1,297,151,358) (2.15) 5,171,567,718 7.76

สินทรัพย์สุทธิ 53,408,046,923 99.90 60,119,316,642 99.74 66,588,035,718	 99.86

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.2273 10.3868 11.5045
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งบก�ำไรขำดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม

2563 2562 2561

บาท
ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม

รำยได้จำกกำรลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิ*
4,798,391,947 99.58 4,603,000,520 99.62 4,696,266,294 99.66

ดอกเบี้ยรับ 20,352,140 0.42 17,652,577 0.38 16,133,785 0.34

รวมรำยได้ 4,818,744,087 100.00 4,620,653,097 100.00 4,712,400,079	 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 47,814,144 0.99 52,830,373 1.14 53,597,236 1.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 12,750,438 0.26 14,088,099 0.30 14,292,596 0.30

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,112,377 0.11 5,350,000 0.12 5,350,000 0.11

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 8,390,931 0.17 12,544,041 0.27 7,777,249 0.17

ค่าใช้จ่ายอื่น 14,663,011 0.30 10,459,823 0.23 9,881,789 0.21

รวมค่ำใช้จ่ำย 88,730,901 1.84 95,272,336 2.06 90,898,870	 1.93

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 4,730,013,186 98.16 4,525,380,761 97.94 4,621,501,209	 98.07

รำยกำรขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (6,729,850,906) (139.66) (6,300,031,837) (136.35) (399,946,655) (8.49)

กำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
จำกกำรด�ำเนินงำน

(1,999,837,720) (41.50) (1,774,651,076) (38.41) 4,221,554,554 89.58

บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

*รำยได้จำกเงินลงทุนในสัญญำซื้อและ 
โอนสิทธิรำยได้สุทธิ

รายได้จากค่าโดยสาร 6,814,244,379 100.00 6,962,495,261 100.00 6,821,280,275 100.00

หัก :  ค่าใช้จ่ายพนักงาน (693,011,991) (10.17) (785,443,493) (11.28) (759,150,531) (11.13)

 ค่าซ่อมบ�ารุง (466,027,168) (6.84) (467,616,564) (6.72) (464,253,594) (6.81)

 ค่าสาธารณูปโภค (372,874,717) (5.47) (384,220,263) (5.52) (375,682,185) (5.51)

 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน (17,300,590) (0.25) (21,500,589) (0.31) (21,840,096) (0.32)

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (71,457,000) (1.05) (77,828,467) (1.12) (82,227,165) (1.21)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอืนๆ (90,824,175) (1.33) (114,805,176) (1.65) (101,047,026) (1.48)

 รายจ่ายฝ่ายทุน (304,356,792) (4.47) (508,080,190) (7.30) (320,813,385) (4.70)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (2,015,852,432) (29.58) (2,359,494,741) (33.89) (2,125,013,981) (31.15)

รำยได้จำกเงินลงทุนในสัญญำซื้อและโอน
สิทธิรำยได้สุทธิ

4,798,391,947 70.42 4,603,000,520 66.11 4,696,266,294	 68.85
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

 
(1,999,837,720)

 
(1,774,651,076)

 
4,221,554,554

ปรับกระทบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 
ให้เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (40,029,496) - -

การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (4,612,253,030) (6,626,799,532) (7,083,479,858) 

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4,780,000,000 6,545,000,000 7,225,000,000 

การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 167,746,970 (81,799,532) 141,520,142

ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง (เพิ่มขึ้น) (50,012,453) 59,783,921 (14,985, 913)

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น) 38,066 (9,301) (14,688)

สินทรัพย์อื่นลดลง 764,564 117,164 155,508 

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (141,433,034) 141,433,034 -

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,211,262 2,677,649 (112,222)

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,472,955) 1,813,717 (2,625,987)

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 26,149,654 50,768 26,814

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย (19,529,397) (16,300,334) (13,750,154)

รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6,729,850,906 6,300,031,837 399,946,655

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 4,683,446,367 4,633,147,847	 4,731,714,709	

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (3,067,639,999) - -

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (1,643,792,000) (4,694,068,000) (4,659,340,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (4,711,431,999) (4,694,068,000)	 (4,659,340,000)	

เงินฝำกธนำคำรเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (27,985,632) (60,920,153) 72,374,709

เงินฝากธนาคารต้นปี 66,972,989 127,893,142 55,518,433 

เงินฝำกธนำคำรปลำยปี 38,987,357 66,972,989	 127,893,142	
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม

(หน่วย : บาท)

2563 2562 2561

ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน	(ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี

 
10.3868

 
11.5045

 
11.5801

บวก : รายได้จากกิจกรรมลงทุน

  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.8172 0.7818 0.7985 

  รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (1.1627) (1.0885) (0.0691)  

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (0.3455) (0.3067) 0.7294 

หัก :  การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.5300) - - 

    การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (0.2840) (0.8110) (0.8050)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 9.2273 10.3868 11.5045 

อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อ              
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)

 
(3.36)

 
(2.70)

 
6.32

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 53,408,046,923 60,119,316,642 66,588,035,718

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 59,452,712,510 65,826,659,522 66,782,170,165
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	 14.3	 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2563 2562 2561

ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม	(ร้อยละ)

อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี* (3.36) (2.70) 6.32

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 8.11 7.02 7.06

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 0.15 0.14 0.14

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี 7.96 6.87 6.92

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

 
0.35

 
0.37

 
0.35

*  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือนตามจำานวนวันทั้งปี

** การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน

อย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 19.63 7.48 14.01

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 19.55 7.45 13.96

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร	(ร้อยละ)	 	
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม 99.58 99.62 99.66

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ 
ค่าโดยสาร

70.42 66.11 68.85

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร 29.58 33.89 31.15

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม 1.84 2.06 1.93

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 98.16 97.94 98.07

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 8.33 7.14 6.92

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ) 8.32 7.13 6.91

อัตราการหมุนของสินทรัพย์*** (เท่า) 0.08 0.07 0.07

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.001 0.003 0.001

อัตราการจ่ายผลตอบแทน**** (ร้อยละ) 94.83 99.76 99.94

*  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคำานวณจากรายได้จากการลงทนุสทุธหิารด้วยส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉลีย่ ((ส่วนของผูถ้อืหุน้ต้นงวด+ส่วนของผูถ้อืหุน้ปลายงวด)/2) 

**  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์คำานวณจากรายได้จากการลงทนุสทุธหิารด้วยสนิทรพัย์รวมเฉลีย่ ((สนิทรพัย์รวมต้นงวด+สนิทรพัย์รวมปลายงวด)/2)

***  อัตราการหมุนของสินทรัพย์คำานวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)

**** อัตราการจ่ายผลตอบแทนคำานวณจากเงินปันผลและเงินคืนทุนที่ประกาศจ่ายสำาหรับผลการดำาเนินงานในงวดที่เก่ียวข้องหารด้วยรายได้จาก 

 การลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวมรายการกำาไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวัดมูลค่าค่าเงินลงทุน)
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15.	 กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของบริษัทจัดกำร	(Management	Discussion	and	Analysis	:	MD&A)

	 15.1	กำรวิเครำะห์กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงานในส่วนนี ้ควรอ่านคูก่บังบการเงินส�าหรบัปี 2562/63 งบการเงนิ
ส�าหรับปี 2561/62 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีนั้นๆ

15.1.1	ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ

- ภาพรวมของการด�าเนินงาน

ส�าหรับปี 2562/63 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 4,818.74 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของ
รายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถัิวเฉล่ียระหว่างปี 2562/63 ของกองทุน เท่ากบัร้อยละ 
8.11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 จากร้อยละ 7.02 ในปี 2561/62 เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยลดลง

กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2562/63 เท่ากับ 88.73 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อ
มูลค่าสนิทรพัย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 2562/63 ของกองทุน เท่ากบัร้อยละ 0.15 เพิม่ขึน้เล็กน้อยร้อยละ 
0.01 จากร้อยละ 0.14 ในปี 2561/62

กองทนุมีรายได้จากการลงทนุสทุธสิ�าหรบัปี 2562/63 เท่ากบั 4,730.01 ล้านบาท อตัราส่วนของรายได้
จากการลงทนุสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 2562/63 ของกองทนุ เท่ากบัร้อยละ 7.96 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 จากร้อยละ 6.87 ในปี 2561/62 เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยลดลง

อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของการซือ้ขายและการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุระหว่างปีต่อมลูค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2562/63 เท่ากับร้อยละ 0.35 ลดลงร้อยละ 0.02 จากร้อยละ 0.37 
ในปี 2561/62 

ส�าหรับปี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจาก 
การด�าเนนิงาน (1,999.84) ล้านบาท เนือ่งจากกองทนุมกีารรบัรูร้ายการขาดทนุสทุธจิากการวดัมลูค่า
เงนิลงทนุจ�านวน 6,729.85 ล้านบาท จากมลูค่าเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธติามมลูค่า
ยตุธิรรมลดลงมาอยูท่ี ่52,410.00 ล้านบาท จาก 59,100.00 ล้านบาทในปีก่อน จากการประเมนิมลูค่า
ทรพัย์สนิใหม่ จากเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อรายได้ค่าโดยสารสทุธ ิคอืการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้สอดคล้อง
กบัสภาพเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจบุนัมากขึน้ อาท ิการปรบัลดประมาณการอตัราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน และการชะลอ 
การเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นต้น กองทนุมมีลูค่าสนิทรพัย์สทุธถัิวเฉลีย่ระหว่างปีเท่ากบั 59,452.71 ล้านบาท 
ท�าให้อัตราสว่นของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนนิงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ย
ระหว่างปี 2562/63 อยูท่ีร้่อยละ (3.36) ลดลงร้อยละ 0.66 จากร้อยละ (2.70) ในปี 2561/62 เนือ่งจาก
มีขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสูง
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- การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

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

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (ส�าโรง - เคหะฯ)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต - ห้าแยก
ลาดพร้าว)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (ห้าแยกลาดพร้าว 
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

15.1.2	ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

 งบก�ำไรขำดทุน

รายได้จากการลงทนุสทุธสิ�าหรบัปี 2562/63 เท่ากบั 4,730.01 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 204.63 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
4.52 เม่ือเปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการลงทนุสทุธสิ�าหรบัปี 2561/62 ที ่4,525.38 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้

รายได้รวมส�าหรบัปี 2562/63 เท่ากบั 4,818.74 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจาก 4,620.65 ล้านบาท ในปี 2561/62 
จ�านวน 198.09 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.29 โดยเพ่ิมขึน้จากรายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธ ิ
รายได้สทุธิจากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักตามสญัญาสมัปทานท่ีเพิม่ขึน้จาก 

1) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562/63 ลดลงจ�านวน 343.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.56 
เท่ากับ 2,015.85 ล้านบาท จาก 2,359.49 ล้านบาท ในปี 2561/62 (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจกแจงใน
หัวข้อ 14.2 ตารางสรุปงบการเงิน ในงบก�าไรขาดทุนข้างต้น) สาเหตุหลักมาจาก

- รายจ่ายฝ่ายทุนลดลง 203.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.10 โดยรายจ่ายหลักส�าหรับปี 2562/63 
เป็นค่ารถไฟใหม่ (161.35 ล้านบาท) ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุสื่อสาร (42.24 ล้านบาท) ค่าปรับปรุง
ระบบการจัดเกบ็รายได้ค่าโดยสาร (Automatic Fare Collection (AFC) upgrade 31.46 ล้านบาท) 
ขณะที่รายจ่ายหลักส�าหรับปี 2561/62 เป็นค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร (AFC 
upgrade 266.91 ล้านบาท) ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุสื่อสาร (100.45 ล้านบาท) และ ค่ารถไฟฟ้าใหม่ 
(84.47 ล้านบาท) 

- ค่าใช้จ่ายพนกังานลดลง 92.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.77 เนือ่งจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายลดลง
จากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่สายสเีขยีว

อย่างไรก็ตาม บางส่วนหักกลบกบั

2) รายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2562/63 ที่ลดลงจ�านวน 148.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.13 เท่ากับ 
6,814.24 ล้านบาท จาก 6,962.50 ล้านบาท ในปี 2561/62 สาเหตหุลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 
ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้จ�านวนผู้โดยสารรวมลดลง 4.11 ล้านเที่ยวคน  
หรือร้อยละ 1.70 จากปีก่อน เป็น 236.94 ล้านเท่ียวคน รวมถึงมีการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี 
เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 วันที่ 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธันวาคม 2562 
จ�านวน 2.06 ล้านเที่ยวคน
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ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2562/63 เท่ากับ 88.73 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน 74.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 14.66 ล้านบาท) ลดลง 6.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.87 
จากจ�านวน 95.27 ล้านบาท ในปี 2561/62 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทนุ 
84.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 10.46 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารกองทนุลดลง แต่บางส่วนหกักลบกบัค่าธรรมเนยีมในการปิดสมดุทะเบยีนส�าหรบัจ่ายเงนิปันผลและ
เงินคืนทุน รวมถึงค่าจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปีเพิ่มขึ้น

รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในปี 2562/63 เท่ากับ 6,729.85 ล้านบาท สาเหตุหลัก 
เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม 
(จากเดมิ 59,100.00 ล้านบาท เป็น 52,410.00 ล้านบาท) จากการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิใหม่ดงักล่าวข้างต้น

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

ส�าหรบัปี 2562/63 กองทนุมีอตัราส่วนรายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธต่ิอรายได้รวม 
เท่ากับร้อยละ 99.58 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 99.62 ส�าหรับปี 2561/62 เป็นผลมาจาก
สัดส่วนดอกเบี้ยรับสูงขึ้น เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2562/63 เท่ากับร้อยละ 70.42 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.31 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2561/62 ทีร้่อยละ 66.11 เนือ่งจากอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานรวมลดลง โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2562/63 ลดลงร้อยละ 4.31 เป็นร้อยละ 29.58  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561/62 ที่ร้อยละ 33.89 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2562/63 ลดลงร้อยละ 0.22 เป็นร้อยละ 1.84 จากร้อยละ 2.06 
ในปี 2561/62 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2562/63 มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนลดลง 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมส�าหรับปี 2562/63 เท่ากับร้อยละ 98.16  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 จากร้อยละ 97.94 ในปี 2561/62 เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ 
โอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น

15.1.3	ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 53,461.62 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุน 
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 52,410.00 ล้านบาท (ลดลง 6,690.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.32 
จาก 59,100.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และ
เงินฝากธนาคาร 997.49 ล้านบาท (ลดลง 176.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.00 จาก 1,173.52 ล้านบาท 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562) และสนิทรพัย์อืน่ 54.12 ล้านบาท (เพิม่ขึน้ 49.21 ล้านบาท หรอืร้อยละ 1,001.43 
จาก 4.91 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2562 สาเหตหุลักมาจากปีนีม้ยีอดลูกหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายได้สุทธิ) รวมมีสินทรัพย์รวมลดลง 6,816.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.31 จาก 60,278.43 ล้านบาท  
ณ 31 มีนาคม 2562 

สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 53,408.05 ล้านบาท ลดลง 6,711.27 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 11.16 จาก 60,119.32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่  
31 มีนาคม 2563 คิดเป็น 9.2773 บาทต่อหน่วย ลดลง 1.1595 บาทต่อหน่วย
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กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2562/63 เท่ากับร้อยละ 8.32 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 จาก 
ร้อยละ 7.13 ในปี 2561/62 เนื่องจากในปี 2562/63 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นและสินทรัพย์รวม 
ถัวเฉลี่ยที่ลดลง 

ส�าหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2562/63 เท่ากับ 0.08 เท่า หมุนเวียนดีขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2561/62 

15.1.4	ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

งบดุล

หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ�านวน 53.57 ล้านบาท ลดลง 105.55 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 66.33 จาก 159.12 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากไม่มีเจ้าหนี้จากสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิยังไม่ครบก�าหนดช�าระคงค้าง ทั้งนี้ กองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 กองทนุมอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 19.63 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 7.48 เท่า ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีหนี้สินระยะสั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลดลงอย่างมากตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ของกองทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 19.55 เท่า เพิม่ข้ึนจาก 7.45 เท่า 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้น 

จากอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว กองทุนมีความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นและมีความคล่องตัว 
ในการช�าระหนี้ระยะสั้นสูง

15.1.5	สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 38.99 ล้านบาท ลดลง
จ�านวน 27.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.79 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่จ�านวน 
66.97 ล้านบาท 

(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ส�าหรับปี 2562/63 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 4,683.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
50.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561/62 ท่ีกองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 
4,633.15 ล้านบาท แม้ว่าในปีนี้กองทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานติดลบ
สูงกว่าปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก 

- รายการขาดทนุสทุธจิากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุ ซึง่เป็นรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด ท�าให้มยีอดบวกกลบั
กับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานสูงขึ้น 

- มีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทรายงานประจำาปี 2562/63114

แต่บางส่วนหักกลบกับ
- รายการเจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
- รายการลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 

แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนในปี 2562/63 เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินกองทุน
มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 4,711.43 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนเงินทุนและ
แบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2561/62 จ�านวน 17.36 ล้านบาท

(2) รายจ่ายลงทุน & แผนรายจ่ายลงทุน

ส�าหรับปี 2562/63 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
จ�านวน 304.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 161.35 ล้านบาท  
2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 82.26 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 35.65 ล้านบาท และ 4) อุปกรณ์
และเฟอร์นเิจอรส์�าหรบัส�านกังาน 25.10 ล้านบาท ซึง่รายจ่ายลงทนุดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพือ่ใช้ในการ
บรหิารการเดนิรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายท่ีเป็นไปตามทีก่�าหนดในโครงการและสบืเนือ่งมาจากปีก่อน 
โดยรายจ่ายลงทุนหลักค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับปี 2562/63 ประกอบด้วย 

- ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุสื่อสาร 42.24 ล้านบาท
- ค่าปรบัปรงุระบบการเกบ็ค่าโดยสารอัตโนมตัแิละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง (AFC System and Relevant 

Equipment) 31.46 ล้านบาท

ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุทีเ่กิดขึน้ในปี 2562/63 ต�า่กว่าแผนรายจ่ายลงทุนท่ีประมาณการไว้ท่ี 495.85 ล้านบาท 
จ�านวน 191.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- การชะลอการช�าระค่าปรับปรงุระบบการเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัแิละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง (Automatic 
Fare Collection System and Relevant Equipment) 85.06 ล้านบาท

- การปรับลดและชะลอค่าปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงสถานี 42.58 ล้านบาท
- การปรับลดค่าใช้จ่ายในการช�าระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 28.94 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2561/62 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
จ�านวน 508.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 84.47 ล้านบาท  
2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 375.24 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 18.11 ล้านบาท และ 4) อุปกรณ์
และเฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัส�านกังาน 30.26 ล้านบาท ซึง่รายจ่ายลงทนุดงักล่าวเป็นรายจ่ายเพือ่ใช้ในการ
บรหิารการเดนิรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายท่ีเป็นไปตามทีก่�าหนดในโครงการและสบืเนือ่งมาจากปีก่อน 
โดยรายจ่ายลงทุนหลักค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับปี 2561/62 ประกอบด้วย 

- ค่าปรบัปรงุระบบการเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัแิละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง (Automatic Fare Collection 
System and Relevant Equipment) 266.91 ล้านบาท

- ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 100.45 ล้านบาท

ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุทีเ่กดิขึน้ในปี 2561/62 ต�า่กว่าแผนรายจ่ายลงทุนท่ีประมาณการไว้ท่ี 701.67 ล้านบาท 
จ�านวน 193.59 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- การชะลอการช�าระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 118.68 ล้านบาท
- การชะลอการช�าระค่าปรับปรงุระบบการเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัแิละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง (Automatic 

Fare Collection System and Relevant Equipment) 23.48 ล้านบาท
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ส�าหรบัแผนรายจ่ายลงทนุส�าหรบักองทุนในปี 2563/64 ทางบทีีเอสซมีแีผนรายจ่ายท้ังสิน้ 118.01 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 0.63 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์  
75.54 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 23.50 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ
ส�านักงาน 18.34 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักส�าหรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ แบ่งเป็น

- ค่าปรบัปรงุระบบการเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัแิละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง (Automatic Fare Collection 
System and Relevant Equipment) 42.50 ล้านบาท

- ค่าปรับปรุงและซ่อมบ�ารงุสถาน ี21.52 ล้านบาท

นอกจากนี ้ในปี 2563/64 ทางกองทุนมแีผนการลงทุนในการปรบัปรงุสถานศึีกษาวทิยา 252.00 ล้านบาท 
และ การปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 30.00 ล้านบาท โดยกองทุนจะบันทึกเงินลงทุนดังกล่าว 
เป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กองทนุคาดว่ายงัมเีงนิทนุเพยีงพอ เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานโดยไม่ต้องมกีารกูย้มืเงนิ แต่ถ้าหากกองทนุ
มีความจ�าเป็นที่จะกู้ยืมเงิน กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�าได้ไม่ยาก เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

(4) ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตาม Covenant

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หนี้สินรวมของกองทุน มีจ�านวน 53.57 ล้านบาท ลดลง 105.55 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 66.33 จาก 159.12 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากในปีนี้ไม่มี
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิยังไม่ครบก�าหนดช�าระคงค้าง ท้ังนี้ กองทุนไม่มีหนี้สิน
จากการกู้ยืมเงิน

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน

กองทุนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 0.001 เท่า ลดลงจากอัตรา 
0.003 เท่า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่าหน้ีสินมาก แสดงว่ากองทุน 
มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินได้อีกมาก

15.1.6	กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2562/63 จะเป็น 
ผลรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24-25 รวมเป็นเงินปันผล 0.284 บาท/หน่วย และการจ่ายคืนเงินทุน
ครั้งที่ 5-8 รวมเป็นเงินคืนทุน 0.491 บาท/หน่วย รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 0.775 บาท/หน่วย ส�าหรับ 
ผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2561/62 การจ่ายเงินให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผลรวมของการ 
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21-23 รวมเป็นเงินปันผล 0.611 บาท/หน่วย และการจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 4 จ�านวน 
0.169 บาท/หน่วย รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 0.780 บาท/หน่วย รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางในหัวข้อ 
8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้  
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อัตรำผลตอบแทนจำกเงินปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี	2562/63	(ร้อยละ) ปี	2561/62	(ร้อยละ)

ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
(ราคา IPO เท่ากับ 10.80 บาท)

2.63 5.66

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (10.611 บาท) - 5.76

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 (10.442 บาท) 2.72 5.85

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 (10.238 บาท) 2.77 -

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 6 (10.115 บาท) 2.81 -

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 7 (10.081 บาท) 2.82 -

มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 8 (9.951 บาท) 2.85 -

ราคาตลาด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 (12.10 บาท) - 5.05

ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (8.15 บาท) 3.48 -

หมายเหตุ  มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าว 
ทีเ่หลอือยู ่โดยผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงนิจากการลงทนุในรปูของเงนิปันผลและจากการคนืเงนิลงทนุ
ด้วยการลดทุน และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือท่ีเกี่ยวกับ 
รายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราการจ่ายเงนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุน ส�าหรบัรอบปีบัญช ี2562/63 แบ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผล
ร้อยละ 34.75 และ การจ่ายคืนเงินทุนร้อยละ 60.08 รวมเป็นร้อยละ 94.83 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ 
(ไม่รวมรายการก�าไร(ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน) แสดงให้เห็นว่ากองทุนได้จ่ายเงินให้แก ่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับก�าไรของกองทุน โดยลดลงเล็กน้อยจากอัตราการจ่ายเงินให้แก ่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้อยละ 99.76 ส�าหรับรอบปีบัญชี 2561/62 ซึ่งแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 78.15 
และการจ่ายคืนเงินทุนร้อยละ 21.61 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ (ไม่รวมรายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน) 

	 15.2	ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบในอนำคต

15.2.1	รำยจ่ำยลงทุน

บีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับกองทุนในปี 2563/64 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 118.01 ล้านบาท แบ่งเป็น  
1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 0.63 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 75.54 ล้านบาท  
3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 23.50 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 18.34 ล้านบาท 
โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักส�าหรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะเป็นค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Automatic Fare Collection System and Relevant Equipment)  
42.50 ล้านบาท และ ค่าปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงสถานี 21.52 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ในปี 2563/64 กองทุนมีแผนการลงทุนในการปรับปรุงสถานีศึกษาวิทยา 252.00 ล้านบาท และ 
การปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 30.00 ล้านบาท โดยกองทุนจะบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน 
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท รายงานประจำาปี 2562/63 117

15.2.2	สัญญำซ่อมบ�ำรุง

วันที่ 15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะ
เวลา 15 ปี โดยมรีะยะเวลาเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม 2572 (สิน้สดุสัญญาสมัปทาน) 
ภายใต้สญัญาดงักล่าว บทีเีอสซีมภีาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาและค่าธรรมเนยีมการจดัหา
อะไหล่ซ่อมบ�ารุงของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยายท่ี 1 (ช่วงสะพานตากสิน - บางหว้า และช่วง
อ่อนนุช - แบริ่ง)) (รวมงานซ่อมบ�ารุงรถไฟครั้งใหญ่ – Train overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี 
โดยค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนในแต่ละปีจะค�านวณโดยน�ามูลค่าของสญัญาในปีที ่1 ปรบัเพิม่ขึน้โดยองิตามดชันรีาคา
ผู้บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร 
โดยภาระผกูพนัดงักล่าวจะถกูปันส่วนเพือ่เรียกเกบ็จากกองทนุ ตามหลกัเกณฑ์และข้อสมมตฐิานทีเ่หมาะสม 
ส�าหรับปี 2562/2563 กองทนุมีค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็ภายใต้สญัญาซ่อมบ�ารงุ เป็นจ�านวนเงนิ 240.23 ล้านบาท 
และ 3.09 ล้านยูโร (ปี 2561/62 : 235.90 ล้านบาท และ 3.00 ล้านยูโร) และวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงส�าหรับรถไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมโดยมีระยะเวลาเร่ิมต้นตั้งแต่ช่วงทดสอบเดินรถ 
(Mobilization Period) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนสิ้นสุดปีที่ 16 ของการบริการอย่างเต็มรูปแบบ  
(Full maintenance service) ซึง่ค่าใช้จ่ายของการบรกิารเตม็รปูแบบเรยีกเกบ็ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2562 
โดยเรียกเก็บตามสัญญาเป็นเงินประมาณปีละ 72.52 ล้านบาท และ 1.27 ล้านยูโร และจะปรับเพ่ิมข้ึน 
โดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี โดยภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุน 
ตามหลกัเกณฑ์และข้อสมมตฐิานท่ีเหมาะสม ส�าหรบัปี 2562/63 กองทนุมค่ีาใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็ภายใต้สญัญา
ซ่อมบ�ารุงรถไฟใหม่ เป็นจ�านวนเงิน 9.46 ล้านบาท และ 0.07 ล้านยูโร (ปี 2561/62 : ไม่มี)

15.2.3	สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางรัฐบาลได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชัว่คราว ประกาศ ณ วนัที ่17 มนีาคม 2563 และประกาศอืน่ๆ ตามมา อกีทัง้ยงัขอความร่วมมอืให้ประชาชน
อยูบ้่านและท�างานทีบ้่าน เพือ่เป็นการควบคมุการแพร่เชือ้ รวมถงึทางรฐับาลได้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ
ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ยังมีประกาศเลื่อนการเปิด
เรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการออกไปเป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
เพื่อควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศไทย ท�าให้ปี 2563/64 คาดว่าจะมีจ�านวนผู้โดยสาร 
ในระบบรถไฟฟ้า BTS ในสถานการณ์น้ีลดลง รวมถึงกระทบกับการจ�าหน่ายบัตรโดยสารแก่ กลุ่มลูกค้า
องค์กร กลุ่มโรงแรม กลุ่มบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าภาครัฐ ท�าให้ยอดผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
รถไฟฟ้าบทีเีอสลดลง แต่เมือ่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลีค่ลายลง บรษัิทจดัการคาดว่าจ�านวน
ผู้โดยสารจะค่อยๆ กลับมาสู่สภาวะปกติ 

15.2.4	ค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   

เนื่องจากมีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 3/2562 เรื่อง การด�าเนินการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 (ค�าสั่ง คสช. ที่ 3/2562) 
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

- คสช. ได้ออกค�าสั่ง คสช. ที่ 3/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เส้นทางหลัก (ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และ ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน) โครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 (ช่วงสะพานตากสิน - บางหว้า และช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง) และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 (ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต) 



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทรายงานประจำาปี 2562/63118

เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเป็นโครงข่ายเดยีวกนั (Through Operation) อ�านวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง
ของผู้โดยสาร และมีการก�าหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน 

- คสช. ให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และด�าเนินการเจรจาร่วมกับ 
BTSC (ผู้รับสัมปทาน) ในการแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น เพื่อประโยชน์
ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางหลัก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายท่ี 2 โดยให้การเจรจาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มี 
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเม่ือได้ข้อยุติแล้วให้ด�าเนินการแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวเส้นทางหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาดังกล่าว)

- ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

- หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว อาจท�าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บ 
ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนและช้ีแจง 
รายละเอียดต่อไป
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16.		รำยงำนของผู้ดูแลผลประโยชน์
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เอกสารแนบ

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และงบการเงนิ



























































วันที่รวบรวมข้อมูล 1 กรกฎาคม 2563

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของกองทุน www.btsgif.com






