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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลส�าคัญของกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค�ำเตือน : กองทุนฯ มีแหล่งรายได้แหล่งเดียว คือ รายได้สุทธิท่ีจะเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิต
ถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญา
สัมปทาน (สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572) ซึ่งมีอายุจ�ากัด หากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุน จะทยอยลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่จนเท่ากับศูนย์ เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ณ วันที่  
4 ธันวาคม 2572

ชื่อกองทุน (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
(“กองทุน”)

ชือกองทุน (อังกฤษ) BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund

ชื่อย่อหลักทรัพย์ BTSGIF

บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการ”)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน 14 มีนาคม 2556

วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 17 เมษายน 2556

วันเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานครั้งแรก

17 เมษายน 2556

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 31,255.20 ราคาปิด (บาท/หน่วย) 5.40

จ�านวนหน่วย (ล้านหน่วย) 5,788 ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 56,097.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท) 45,321.91 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(บาท/หน่วย)

7.8303

ราคาพาร์ (บาท/หน่วย) 9.692 ราคาปิด / NAV (เท่า) 0.69

อายุคงเหลือของสัญญารายได้สุทธิ (ปี) 8.67

โครงสร้างเงินทุนของกองทุน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สัดส่วนการลงทุน

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 45,479.45 100.00% ลงทุนตรง - ลงทุนทางอ้อม

ผ่านการถือหุ้น

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 157.54 ลักษณะการลงทุน

ส่วนทุน (ล้านบาท) 45,321.91 - กรรมสิทธิ์ - แบบผสม

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม (ล้านบาท) (10,775.39) 100.00% สิทธิการเช่าหรือสัญญาแบ่งรายได้

สัดส่วนการกู้ยืม/สินทรัพย์รวม (%) - โครงสร้างรายได้

Credit Rating - 100.00% ในประเทศ - ต่างประเทศ
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รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร  
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬา
แห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารท้ังหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที ่
เกี่ยวกับการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก

ราคาประเมินล่าสุด 44,790,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ; ประเมินเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)
โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธีรายได้ (Income 
Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นายวีระมาศ จรัสเลิศรังษี

หมายเหตุ : รายงานการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิสามารถศกึษาเพิม่เตมิได้ที ่https://www.btsgif.com/th/investor-relations/
downloads/appraisal-report

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 5 อันดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

ผู้ถือหน่วยลงทุน จ�านวนหน่วย
ร้อยละของจ�านวน

หน่วยลงทุนทั้งหมด

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

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 377,489,000 6.52

3. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 277,651,100 4.80

4. ส�านักงานประกันสังคม 243,817,100 4.21

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

ข้อจ�ากัดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (ร้อยละ) 49.00

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ  (ร้อยละ) 5.63

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสมเพียงพอ โดยการ
จ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาในส่วนที่ 3 ข้อ 8.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และ
การลดเงินทุนจดทะเบียน

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน

ระยะเวลา งวด การจ่ายเงินปันผล

(บาทต่อหน่วย)

งวด การจ่ายคืนเงินทุน

(บาทต่อหน่วย)

รวม

(บาทต่อหน่วย)
ปี 2556/57 1-4 0.579 - - 0.579
ปี 2557/58 5-8 0.606 1-2* 0.125 0.731
ปี 2558/59 9-12 0.692 3 0.064 0.756
ปี 2559/60 13-16 0.772 - - 0.772
ปี 2560/61 17-20 0.798 - - 0.798
ปี 2561/62 21-23 0.611 4 0.169 0.780
ปี 2562/63 24-25 0.284 5-8 0.491 0.775
ปี 2563/64 - - 9-11 0.308 0.308

รวม 1-25 4.342 1-11 1.157 5.499

* จ่ายจากผลประกอบการปี 2556/57 ถึงปี 2557/58
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ตัวเลขทางการเงินที่ส�าคัญ ปี 2563/64 ปี 2562/63 ปี 2561/62

จ�านวนผู้โดยสารรวม (ล้านเที่ยว) 124.91 236.94 241.05

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยว) 29.74 28.76 28.88

รายได้ค่าโดยสาร (ล้านบาท) 3,714.87 6,814.24 6,962.50

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ (ล้านบาท) 2,107.79 4,798.39 4,603.00

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (ล้านบาท) 2,037.44 4,730.01 4,525.38

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) (5,834.61) (1,999.84) (1,774.65)

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนนิงานต่อหน่วย (บาท/หน่วย) (1.008) (0.346) (0.306)

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท/หน่วย) - 0.284 0.611

เงินคืนทุนต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 0.308 0.491 0.169

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.003 0.001 0.003

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.003 0.001 0.003

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ล้านบาท) 2,280.45 4,683.45 4,633.15

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท) (2,251.53) (4,711.43) (4,694.07)

เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ (ล้านบาท) 28.92 (27.98) (60.92)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท) 45,321.91   53,408.05 60,119.32

ราคาปิด / NAV (เท่า) 0.69 0.88 1.16

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเทียบกับราคาปิด 
ณ สิ้นงวด คิดเป็นต่อปี (ร้อยละ)

N/A 3.48 5.05

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 31,255.20 47,172.20 70,034.80

ราคาปิด ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย) 5.40 8.15 12.10

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของบริษัทจัดการ

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563/64

กองทนุมีรายได้รวมจากการลงทนุ เท่ากับ 2,112.61 ล้านบาท ลดลง 56.16% จากปีก่อน สาเหตหุลักมาจากการลดลงของรายได้
จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 75.17 ล้านบาท ลดลง 15.29% จากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากค่าธรรมเนียมในการบริหาร
กองทุนลดลง และค่าใช้จ่ายในการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนลดลง รวมถึงไม่มีค่าจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี

กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 2,037.44 ล้านบาท ลดลง 56.93% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่
ลดลง

ส�าหรับปี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (5,834.61) 
ล้านบาท เนื่องจากกองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจ�านวน 7,872.04 ล้านบาท จากมูลค่า 
เงนิลงทนุในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายตุธิรรมลดลงมาอยูท่ี่ 44,790.00 ล้านบาท จาก 52,410.00 ล้านบาท
ในปีก่อน จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สาเหตุหลักเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ รวมถึงมีการปรับปรุง
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สมมติฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น (อาทิ การปรับลดประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับลดจ�านวนนักท่องเที่ยวใน กทม. การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ การชะลอการปรับอัตราค่าโดยสาร
ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก การปรับปรุงการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงอัตราค่าแรกเข้าของรถไฟฟ้า
สายอื่น เป็นต้น) ซึ่งส่งผลต่อการประมาณการผลการด�าเนินงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสตั้งแต่ปี 2564/65 จนถึงสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน 

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด

- ไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ส�าหรับปี 2563/64

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด อัตราที่เรียกเก็บจริง
ร้อยละของรายได้

จากการลงทุนสุทธิ(3)

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ร้อยละ 0.075 ของสินทรัพย์สุทธิ 2.064

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ร้อยละ 0.020 ของสินทรัพย์สุทธิ 0.550

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ร้อยละ 0.023 ของทุนจดทะเบียน 
แต่ไม่เกินปีละ 5.00 ล้านบาท

0.219

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ร้อยละ 0.017 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1) 0.438

ค่าเบี้ยประกันภัย ไม่ได้เรียกเก็บจากกองทุนโดยตรง(2)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ 
ส่งเสริมการขาย

ไม่ได้เรียกเก็บจากกองทุนโดยตรง(2)

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ท้ังหมด ซึง่แต่ละรายการไม่เกนิ
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย

ร้อยละ 0.016 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย(1) 0.418

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ร้อยละ 0.143 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวัเฉล่ีย 3.689

หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายเหล่านีไ้ม่ได้มกีารเรยีกเกบ็จรงิเป็นร้อยละของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ โดยเป็นเพยีงการค�านวณ
เพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย เท่ากับ 52,500,875,055 บาท โดยเป็นการถัวเฉลี่ย
ตามจ�านวนวันในปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน

 (2) เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บอยู่ในค่าใช้จ่ายตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
 (3) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



รายงานประจำาปี 2563/64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท6

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ

การลงทุนในหน่วยลงทนุมีความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหน่วยลงทนุนัน้ ผูล้งทนุควรตระหนกัถงึข้อเท็จจริงทีว่่ากองทนุและ
การด�าเนินงานของกองทุนอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากประเทศ 
อื่นๆ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุนซึ่งจะ
ได้กล่าวต่อไป รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ และในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยความเสี่ยงที่ระบุใน
ส่วนนี้ ไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของกองทุนหรือบริษัทฯ ที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะ
ทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกองทุนหรือบริษัทฯ หรือมูลค่าของหน่วยลงทุน 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1. ความเสีย่งจากการทีก่องทนุลงทนุในรายได้สทุธทิีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลักตามสัญญาสัมปทาน

2. ความเสี่ยงในการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการที่ต้นทุนค่าโดยสาร   
รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่เพิ่มขึ้น จะส่ง 
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน

3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

4. บรษิทัจัดการและกลุม่บทีเีอสอาจไม่สามารถด�าเนนิการตามกลยทุธ์การเจรญิเติบโตในธรุกจิขนส่งมวลชนให้ประสบ
ความส�าเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดศึกษาส่วนที่ 2 ข้อ 5 ปัจจัยความเสี่ยง   

ข้อมูลการติดต่อ

 บริษัทจัดการ       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

 ที่อยู่   เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
     ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท์  0-2674-6488

 เว็บไซต์  www.bblam.co.th

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 ที่อยู่   เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท์  0-2724-5047 

 เว็บไซต์  www.sc.com/th



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 และอายุกองทุน

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

  ประเภทโครงการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

  เงินทุนจดทะเบียน

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

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

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

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

·	 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)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 9 56,820,796,000 บาท 
     (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 10 56,097,296,000 บาท 
     (ห้าหมื่นหกพันเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)

·	 หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 11 55,813,684,000 บาท 
     (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาท)

  อายุกองทุน ไม่ก�าหนดอายุกองทุน
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 2.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

 3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

·	 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

กองทนุมวีตัถปุระสงค์ในการน�าหน่วยลงทนุเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ระดมเงนิทนุจากนกัลงทนุ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยน�าเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุไปลงทนุในกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน
ประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึง่มศัีกยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพือ่เป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและสามารถสร้างการเจรญิเตบิโต
ของผลตอบแทนจากการลงทนุต่อหน่วยลงทนุอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้รบัผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในอตัราทีน่่าพอใจ 

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

·	 กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

ทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทนุครัง้แรกมโีอกาสเตบิโตจากจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ และจากการปรบัเพิม่ของ
ราคาค่าโดยสาร 

ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท�าให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการใช้บรกิารเพือ่เดนิทางสูใ่จกลางของกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นบรเิวณท่ีมรีะบบขนส่งมวลชนระบบราง
ให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ดังนั้น กองทุนจึงจะเป็น 
ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว

นอกจากการเติบโตตามการขยายตัวของกรุงเทพมหานครดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนยังมีนโยบาย
ทีจ่ะสร้างการเตบิโตของเงนิทีจ่ะจ่ายให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยการเพิม่รายได้สทุธทิีก่องทนุจะได้รบัจาก
การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ท้ังนี้ กองทุนมีนโยบายจะสร้างความเติบโตดังกล่าว 
โดยใช้กลยุทธ์ดังนี้

(1) การปรับราคาค่าโดยสาร

ตามสญัญาสมัปทาน บทีเีอสซสีามารถปรบัอตัราค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได้ (Effective Rate) แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดท่ีอาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ท้ังน้ี ณ วันที่ 1 
เมษายน 2556 ได้มีการปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) 
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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 

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 ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับความ
เห็นชอบจาก กทม. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในเวลานั้นๆ ทั้งนี้ 
ในอดีตการปรับเพิ่มค่าโดยสารเพิ่มข้ึนท�าให้มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มข้ึน ถึงแม้ว่าจ�านวนผู้โดยสาร
จะลดลงในปีนั้น

(2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เพือ่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ กองทนุและบทีเีอสซไีด้ด�าเนนิการลงทนุจดัหาขบวน
รถไฟฟ้าในทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรกเพิม่เตมิ โดยเงนิลงทนุทีใ่ช้เพือ่จดัให้มกีารซือ้รถไฟฟ้า 
เพิม่เตมิส�าหรบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักในแต่ละปีถอืเป็นส่วนหนึง่ของค่าใช้จ่าย 
O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีต้องน�าส่งให้แก่กองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีได้ลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ�านวน 12 ตู้ (ตามท่ีจัดสรรให้เป็น 
ค่าใช้จ่ายของกองทุน) โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 652.6 ล้านบาท รถไฟฟ้าดังกล่าวทยอย
เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2561 และให้บริการครบทุกขบวนในปี 2562 

(3) การติดตามตรวจสอบธุรกิจและการด�าเนินงานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอย่างใกล้ชิดและด้วย
ความระมัดระวัง

กองทุนมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของบีทีเอสซีหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งด�าเนินงานหรือบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยผ่านวิธีการหลายวิธีการ โดยระบบ
การติดตามตรวจสอบส�าหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรก เช่น สิทธิในการเสนอช่ือตัวแทน
ของกองทุนเข้าไปเป็นกรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซี สิทธิใน 
การควบคมุการด�าเนนิงานบรษิทัทีส่�าคญัของบทีเีอสซ ี(อนัได้แก่ เรือ่งสงวนไว้ (Reserved Matter) 
และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings)) สิทธิในการตรวจสอบ
เอกสารและบนัทกึเกีย่วกบัการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ และหน้าทีข่องบทีเีอสซี
ในการรายงานการด�าเนินงานและผลการปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก�าหนด เป็นต้น 
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1 แหล่งที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

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
และโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนใน
กรณทีีเ่ป็นเรือ่งทีห้่ามบทีเีอสซ ีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน
ตามความของสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งน้ี ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิ 
รายได้สุทธิ ในกรณีท่ีกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ 
ความเหน็ชอบให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเร่ืองสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้าม 
บทีเีอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเหน็ชอบ
ของกรรมการดงักล่าวเป็นการทีก่องทนุยนิยอมให้บทีเีอสซเีข้าท�าเรือ่งทีห้่ามกระท�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
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บริษัทจัดการเชื่อมั่นว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทรัพย์สินของกองทุนเท่านั้น โดยในการเลือกการ
ลงทนุของกองทนุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึโครงสร้างทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงแล้ว ในอัตราท่ีเหมาะสม (risk-adjusted 
return)

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอื่นๆ นี้ บริษัทจัดการได้ใช้กลยุทธ์ในการ
ร่วมมือกบับทีเีอสจ ีและบทีเีอสซซีึง่ตกลงจะให้การสนบัสนนุแก่กองทนุ โดยมปัีจจยัทีจ่ะสนบัสนนุกองทนุ
ดังนี้

(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 สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนของ 
บีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี 
(แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ 
(Right of First Refusal) รายได้ สทิธิ สทิธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสทิธ์ิ และ/หรอื การลงทนุใดๆ 
ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีย่งัไม่ได้
เริม่ด�าเนนิการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีแ่ล้วเสรจ็อืน่ใดของบทีเีอสซี
หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิ 
รายได้สทุธิ นอกจากนี ้บีทีเอสจยัีงตกลงให้สทิธกิองทุนในการซือ้ (Right to Purchase) รายได้ สทิธิ 
สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด 
และในกรณีท่ีบีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคล
ภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ 
สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของ 
บีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ สิทธิของกองทุนในการซื้อ และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้นจะ
สิน้สดุลงเมือ่พ้นก�าหนดระยะเวลาตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธหิรอืสญัญา
สนับสนุนและค�้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
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โครงการต่างๆ ทีต่่อเนือ่งจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั หรือ ระบบสายสเีขยีวใดๆ 
เช่น ส่วนต่อขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ส่วนต่อขยายแบร่ิง-เคหะฯ เน่ืองจากจะ
ท�าให้เกดิความสะดวกต่อผูโ้ดยสารมากกว่าการบรหิารโดยผูบ้รหิารรายอืน่ๆ ซึง่อาจท�าให้ผูโ้ดยสาร
จ�าเป็นต้องเปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเม่ือวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง โครงการรถไฟฟ้า 
สายสเีขียว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต และช่วงแบริง่-เคหะฯ กบักรงุเทพธนาคม ซึง่มรีะยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585

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
สัดส่วนในการถือหุ้นในแต่ละบริษัทโดย บีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 75 
ร้อยละ15 และร้อยละ 10 ตามล�าดับ

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

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

3.2.1  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน 

   ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

   - ไม่มี -

3.3  โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน

   

 

กองทนุฯ ซึง่จดัตัง้และบรหิารจดัการโดย บลจ.บวัหลวง ได้ซือ้รายได้ค่าโดยสารสทุธิท่ีจะเกดิข้ึนจากการด�าเนนิงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั ซึง่ครอบคลมุระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ประกอบด้วย สายสขุมุวทิ 
ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานี
สนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 4 ธันวาคม 2572) 
จากผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า คือ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ซึ่งมีบริษัท
บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 97.50) และยังถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนอีก ร้อยละ 33.33 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2542  
(อายุประมาณ 21 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร

บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู้บรหิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั
ให้แก่กองทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายด้วย ซึ่งไม่ได้มี 
การแข่งขันทางธุรกิจกัน 

นุทงลยวน่หอืถู้ผ

และกา ร
จัดการทรัพย์สนิกิจการโครงสรา้ง

รากดจัราหิรบ
นุทงอก

้หใน์ชยโะรปลผลแูด
นุทงลยวน่หอืถู้ผ

ชําระเงนิคา่ซือ       
ิธทุสราสยดโา่ค้ดไยาร

97.50%

33.33%าทํะรกงลกตอ้ข การ

าสาฟ้ฟไถรบบะรนางนินเาดํรากกาจ กัลหย

66.67%

นือนุทงลยว่นหอืถู้ผ

คณะกรรมการ
นุทงลรากาษกึรปีท
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บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอื่น
ซึ่งอาจแข่งขันกับกองทุน

ท้ังนี ้ การบรหิารจดัการกองทนุจะอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดในโครงการจดัการกองทุน โดยผูล้งทุนสามารถขอดสู�าเนา
โครงการจดัการฉบบัเตม็ได้ที ่บริษทัหลักทรพัย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากดั

3.4  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน

3.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน

    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2563

รายการทรัพย์สิน

2564 2563

มูลค่าตามบัญชี 

/ มูลค่าตาม

ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่า

ทรัพย์สิน

สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี 

/ มูลค่าตาม

ราคาตลาด

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่า

ทรัพย์สิน

สุทธิ

1. เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากออมทรัพย์ 67,907,912 0.15 38,987,357 0.07

2. เงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงนิและตราสารหนี้

 ตั๋วเงินคลัง 19,985,410 0.04 - -

 พันธบัตร 584,582,741 1.29 958,506,834 1.80

รวม 672,476,063 1.48 997,494,191 1.87

3. เงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 44,790,000,000 98.83 52,410,000,000 98.13

รวม 44,790,000,000 98.83 52,410,000,000 98.13

4. สินทรัพย์อื่น

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 12,560,264 0.03 50,012,453 0.09

 ดอกเบี้ยค้างรับ 5,691 0.00 44,774 0.00

 สินทรัพย์อื่น 4,403,109 0.01 4,066,558 0.01

รวม 16,969,064 0.04 54,123,785 0.10

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 45,479,445,127 100.35 53,461,617,976 100.10

5. หนี้สิน

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 144,366,380 0.32 24,797,200 0.05

 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 694,034 0.00 542,300 0.00

 หนี้สินอื่น 12,475,159 0.03 28,231,553 0.05

รวมมูลค่าหนี้สิน 157,535,573 0.35 53,571,053 0.10

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 45,321,909,554 100.00 53,408,046,923 100.00

มูลค่าหน่วยลงทุน 7.8303 9.2273

จ�านวนหน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย
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  3.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน

    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  
ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานี 
สนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่  
4 ธันวาคม 2572)
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุน
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเริม่เปิดให้บรกิารเชงิพาณชิย์เม่ือเดอืนธนัวาคม 
2542 (อายุประมาณ 21 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร

ประเภททรัพย์สิน สทิธใินการรบัประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกจิการโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งทางราง

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

วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

ราคาที่เข้าลงทุนเริ่มแรก 61,399,000,000 บาท

ต้นทุนเงินลงทุน 

ณ 31 มีนาคม 2564

61,724,000,000 บาท (รวมเงินลงทุนในสถานีเซนต์หลุยส์ จ�านวน 325,000,000 บาท)

ราคาประเมินล่าสุด

ณ 31 มีนาคม 2564

44,790,000,000 บาท (ประเมินเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 และปรับปรุงเมื่อ  
12 พฤษภาคม 2564) โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นายวีระมาศ จรัสเลิศรังษี

รายได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 
2,107.79 ล้านบาท  

ภาระผูกพัน ไม่มี

 3.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการก่อสร้างสถานเีซนต์หลยุส์ (เดมิชือ่สถานศีกึษาวทิยา) (S4)  ซึง่เป็นสถานรีะหว่างสถานช่ีองนนทรี 
(S3) และสถานีสุรศักดิ์ (S5) ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง กองทุนมีความตั้งใจที่จะใช้เงินของกองทุนโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน การก่อสร้าง
สถานี S4 ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ตามรายละเอียดที่ก�าหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุน

บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การสร้างสถานี S4 จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้โดยสาร โดยจะท�าให้
รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิ่มขึ้น การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จ
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บีทีเอสซีซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดหาผู้ด�าเนินการก่อสร้างงานโยธา โดย
บริษัท จอมธกล จ�ากัด โดยทางกองทุนได้มีการบันทึกค่าก่อสร้างในส่วนของกองทุนไปแล้วจนถึงสิ้นเดือน
มีนาคม 2564 เป็นจ�านวน 325.00 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างนี้ได้บันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ 
โอนสิทธิรายได้สุทธิ

ความคืบหน้าโครงการ

บทีีเอสซไีด้ด�าเนนิการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และมกีารจดัประชมุเพือ่รบัฟัง
ความคดิเห็นของประชาชนเม่ือเดอืนกรกฎาคม 2560 หลังจากนัน้ บทีีเอสซีได้ยืน่รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ กทม. เพื่อให้ กทม. น�าส่งส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาในล�าดับถัดไป 

เมื่อเดือนมกราคม 2562 บีทีเอสซีได้รับอนุมัติเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก 
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิรยีบร้อยแล้ว และในเดอืนกันยายน 2562 บทีเีอสซไีด้รบัอนมุตักิารก่อสร้าง
จาก กทม. แล้ว ทัง้นี ้ผูร้บัเหมาเริม่เข้าพืน้ทีเ่พือ่ด�าเนนิการตดิตัง้รัว้ สะพานเดนิเช่ือม และรือ้ย้ายสาธารณูปโภค
บางส่วนในเดือนมิถุนายน 2562 โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน และท�าการติดตั้งระบบการเดินรถ
ประมาณ 2 เดอืน และเปิดให้บรกิารแล้วเมือ่วันท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีผ่านมา โดยงานก่อสร้างสถานส่ีวนหลัก
ได้เสร็จเกือบหมดแล้ว

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ เมษายน 2564 อยู่ที่ 99.78% ล่าช้ากว่าแผน 0.22% โดยมีความคืบหน้า
ของงานก่อสร้างดังนี้

1. งานโครงสร้าง (Structure Work) ความคืบหน้า 49.63% (งานทั้งหมด 49.63% / คิดเป็น 100.00%)
2. งานสถาปัตยกรรม (Architecture Work) ความคืบหน้า 33.67% (งานทัง้หมด 33.89% /คดิเป็น 99.35%)
3. งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า (M&E Work) ความคืบหน้า 16.48% (งานทั้งหมด 16.48% / คิดเป็น 

100.00%)

งานทีย่งัเหลอื คอื งานปรบัปรงุสะพานลอย เนือ่งจาก รออนญุาตให้เข้าพืน้ทีด่�าเนนิการ จากส�านกัการจราจร
และขนส่ง (สจส.) ซึ่งเข้าพื้นที่ได้ต้นเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ภายในต้นเดือน
กรกฎาคม 2564 และงานทางเชื่อมและลิฟท์ รอสรุปหาต�าแหน่งลิฟท์ใหม่ ที่จะท�าการก่อสร้าง จาก สจส. 

การก่อสร้างเริม่ได้ล่าช้าจากทีค่าดไว้เดิมประมาณ 2-3 ปี เนือ่งจากการจดัท�าและการอนมุตัริายงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อม และการอนมัุตกิารก่อสร้าง ส่งผลให้จ�านวนเทีย่วโดยสารและรายได้ของกองทนุทีจ่ะได้รบัล่าช้าไป
ในช่วงเวลาดังกล่าว อนึ่ง บลจ. บัวหลวง เห็นว่า จ�านวนผู้โดยสารหลังจากก่อสร้างเสร็จจะยังคงเพิ่มขึ้น

 3.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทีเอสซี และ เอไอเอ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานี 
S4 ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ฝ่ายละครึง่หนึง่ กองทนุมคีวามตัง้ใจท่ีจะใช้เงนิของกองทุนโดยไม่มกีารกูย้มืเงนิ บรษิทัจัดการพจิารณาแล้วเหน็ว่า 
การสร้างสถาน ีS4 จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผูโ้ดยสาร โดยจะท�าให้รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิม่ขึน้

ตามรายละเอยีดทีก่�าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ การลงทนุนีเ้ป็นการได้มาเพิม่เติมซึง่ทรพัย์สนิกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ซึ่งได้รับ
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ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว โดยผูด้แูลผลประโยชน์ได้พจิารณาตามหลักการและเหตผุล ซึง่การ
ลงทุนนี้จะเป็นประโยชน์กับกองทุน จะท�าให้รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ถือหน่วยด้วย

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนได้บันทึกค่าก่อสร้าง 
เป็นจ�านวน 251.84 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างนี้ได้บันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ     

 3.4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

- ไม่มี -

 3.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

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

ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก 
ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้

(ก) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสทุธิประจ�าปีส�าหรบัปีนัน้ บทีีเอสซจีะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 10 ของจ�านวนรายได้
ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

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 97.50 
ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และเป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ร้อยละ 33.33

ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

บีทีเอสซีก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และในปีเดียวกันบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่เพียง 
ผู้เดียวในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรกที่ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัเริม่ประกอบธุรกจิ บทีเีอสซไีด้ด�าเนนิการก่อสร้างงานโครงสร้าง (Civil Works) 



รายงานประจำาปี 2563/64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 19

ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�าการโอนกรรมสิทธ์ิในงานโครงสร้างระบบ
ให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามทีก่�าหนดไว้ในสมัปทาน บทีเีอสซไีด้เปิดให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
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 
บทีเีอสซไีด้ท�าสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต 
และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585  โดย
ได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถสถานีแรกของช่วงแบริ่ง-เคหะฯ คือสถานีส�าโรง (E15) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้เริ่มเปิดส่วนต่อขยายเพิ่มจนถึงเคหะฯ นอกจากนี้ บีทีเอสซีได้ทยอยเปิดให้บริการ
เดินรถเพิ่มในส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้เปิดให้บริการจากสถานีหมอชิตไปสถานี
ห้าแยกลาดพร้าว จนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้มีการเปิดให้บริการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือครบ
ทุกสถานีนับจากสถานีลาดพร้าวจนถึงสถานีคูคต

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) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้ยื่น 
ข้อเสนอร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ซึ่งผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) เป็นผู้ผ่านการ
คัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ซ่ึงต่อมาบริษัทร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล 
จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด เพื่อเข้ารับสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง ตามล�าดับ และมีสัดส่วน
ในการถือหุ้นในแต่ละบริษัทโดย บีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 75 ร้อยละ15 และร้อยละ 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 
– นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กม. และ (2) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กม.  
แก่กรมทางหลวง ต่อมาเมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562 กลุ่มกจิการร่วมค้าบจีเีอสอาร์ได้เป็นผูช้นะประมูลทัง้สองโครงการ 
ดังกล่าว
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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 รวมการลงทุนใน
อาคารผู้โดยสารใหม่หลังที่ 3 ศูนย์ธุรกิจการค้า เขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village หรือ Free Trade Zone) 
และศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Cargo Complex)

 3.6 การกู้ยืมเงิน

- ไม่มี - 

4.  ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม: ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

พัฒนาการส�าคัญในปี 2563/64

·	 เปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต – คูคต 16 สถานี ระยะทาง 19.0 กม.) ครบทั้งสาย 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

·	 เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสทีอง ระยะที ่1 (กรงุธนบรุ ี– คลองสาน 3 สถาน ีระยะทาง 1.8 กม.) เมือ่วนัท่ี 16 ธันวาคม 
2563

ในปี 2563/64  มีพัฒนาการและความก้าวหน้าที่ส�าคัญในธุรกิจระบบขนส่งทางราง โดยบีทีเอสซีและกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ได้เปิดทดลองให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเพิ่มเติม 4 สถานี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – วัดพระศรี 
มหาธาตุ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 7 สถานีที่เหลือ 
(วัดพระศรีมหาธาตุ – คูคต) ครบท้ังสาย ส่งผลให้โครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวครอบคลุมการให้บริการ 
อย่างไร้รอยต่อถึง 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนั้น ยังได้
เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุรี – คลองสาน รวม 3 สถานี) อีกด้วย หลังจากนั้นในวันที่  
8 กมุภาพนัธ์ 2564 สถานเีซนต์หลยุส์ ซึง่เป็นหนึง่ในสถานขีองรถไฟฟ้าสายหลกั ได้เปิดให้บรกิารแก่ประชาชน โดยสถานี
ดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างสถานีช่องนนทรีและสถานีสุรศักดิ์ อนึ่ง พัฒนาการต่างๆ ในธุรกิจระบบขนส่งทางรางในปีที่ 
ผ่านมา ส่งผลให้โครงข่ายการให้บริการทางรางของบีทีเอสเปิดให้บริการแล้วระยะทางรวม 70 กม. และ 63 สถานี

นอกจากการเปิดให้บริการสายใหม่ ๆ เพิ่มเติมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บีทีเอสยังมีเส้นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่าง 
การก่อสร้างอีกรวม 64.9 กม. ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง โดย ณ เดือน เมษายน 2564 การก่อสร้าง 
ของทั้งสองโครงการดังกล่าวคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 75 คาดว่าจะเปิดให้บริการหนึ่งในสองเส้นทางนี้เป็นบางส่วนภายใน
ปี 2564 และคาดว่าทั้งสองเส้นทางนี้จะเปิดให้บริการครบทั้งสายได้ในปี 2565 นอกจากนี้ ยังเห็นความคืบหน้าใน 
ส่วนต่อขยายสายสีชมพู (ศรีรัช – เมืองทองธานี) ซึ่งครม. ได้มีการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ลงนาม
ในสัญญากับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564  
โดยคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในปี 2564 และจะใช้เวลาประมาณ 2.5 – 3 ปี จึงจะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ บีทีเอสยังมีความคืบหน้าในส่วนของธุรกิจระบบคมนาคมขนส่งอื่น ๆ  เช่นเดียวกัน โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (บีทีเอส กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35) ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการ
พัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภากับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นที่
เรียบร้อย อีกทั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ครม. ยังได้อนุมัติผลการคัดเลือกให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์  
(บีทีเอส กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40) เป็นผู้ด�าเนินการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงินโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้น M6: บางปะอิน – นครราชสีมา และ เส้น M81: บางใหญ่ – กาญจนบุรี 
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ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง (Rail business)

 บีทีเอสซีให้บริการระบบขนส่งทางราง 2 รูปแบบ 

(ก) การให้บริการภายใต้รูปแบบสัญญาสัมปทาน (รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก)

 บีทีเอสซีเป็นผู้รับผิดชอบในงานโยธาทั้งหมด งานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการโดย
สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง (PPHPD) เพื่อให้บริการผู้โดยสารรถไฟฟ้า
บีทีเอสสีเขียวสายหลักได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

(ข)  การให้บริการภายใต้รูปแบบสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง (O&M) (รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักและ
ส่วนต่อขยาย)

 บีทีเอสซีเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง และเป็นผู้ลงทุนในขบวนรถไฟฟ้าส�าหรับ 
ส่วนต่อขยายสายสเีขยีว ตลอดจนขบวนรถไฟฟ้าส�าหรบัรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลกั รวมถงึรถไฟฟ้าสเีขยีวสายหลกั
ภายหลังหมดสัญญาสัมปทาน

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าภายใต้บีทีเอส

โครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก

บทีเีอสซเีป็นผูร้บัสมัปทานจากกทม. 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 24 สถานี หลังจากนั้น ในปี 2555 บีทีเอสซีได้ลงนาม
ในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (เคที) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของกทม. ครอบคลุมระยะเวลา 13 ปี (2572-2585) ภายหลังครบก�าหนดอายุสัมปทานในปี 2572 ต่อมา
ในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจากการเดินรถไฟฟ้าสีเขียว
สายหลักในช่วงระยะเวลาที่เหลือให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
โดยบีทีเอสซียังคงเป็นผู้บริหารและเดินรถในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ทั้งนี้ บีทีเอสจียังลงทุนในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 
33 ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน BTSGIF

• จ�านวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก

ตารางที่ 1: จ�านวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก

ปี 

2557/58

ปี 

2558/59

ปี 

2559/60

ปี 

2560/61

ปี 

2561/62

ปี 

2562/63

ปี 

2563/64

จ�านวนผู้โดยสาร 
(ล้านเที่ยวคน)

218.7 232.5 238.0 241.2 241.0 236.9 124.9

อัตราการเติบโต (%) 1.9% 6.3% 2.4% 1.3% (0.1)% (1.7)% (47.3)%

จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ย 
ต่อวันท�าการ (เที่ยวคน)

673,162 720,155 735,081 743,681 744,513 735,385 408,341

อัตราการเติบโต(%) 2.5% 7.0% 2.1% 1.2% 0.1% (1.2)% (44.5)%
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• อัตราค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก 

ในช่วงแรก สญัญาสมัปทานก�าหนดโครงสร้างค่าโดยสารแบบราคาเดยีว (flat fare) ซึง่ต่อมาได้ถูกแก้ไขให้เป็นการเรยีกเกบ็
แบบตามระยะทางของการเดินทาง (distance based fare structure) ค่าโดยสารท่ีบีทีเอสซีเรียกเก็บต่อเท่ียวส�าหรับ 
การเดนิทางระหว่างสองสถานีในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก คอื ค่าโดยสารท่ีเรยีกเกบ็ได้ (Effective Fare) 
ภายใต้สัญญาสัมปทาน โดยจะต้องไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) ซึ่งมี
ผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ปัจจุบัน บีทีเอสซีได้แจ้งปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ต่อ กทม. ในอัตรา 
20.1 - 60.3 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาสัมปทาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 
เป็นต้นไป ในขณะที่ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้มีการปรับเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป็นอัตรา 16-44 บาทต่อเที่ยว 
การเดินทาง 

การประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสปี 2563/64

บีทีเอสซีในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงรักษาความปลอดภัยและการให้บริการท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีตัวชี้วัดหลักในการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ความน่าเชื่อ
ถอืของรถไฟฟ้า และความน่าเชือ่ถอืของตัว๋โดยสาร ซึง่ความน่าเชือ่ถอืของการให้บรกิารวดัจากเปอร์เซน็ต์ค่าความตรงต่อ
เวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey) โดยมีเป้าหมายในการวัดคือ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางได ้
ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5% เมื่อเทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นที่กินเวลาตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการในปี 2563/64 เฉลีย่อยูท่ี ่99.9% เทยีบกับ 99.8% ในปี 2562/63 ตวัชีว้ดัต่อมาคอื ความน่าเชือ่ถอืของรถไฟฟ้า 
วัดจากระยะทางก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง 
โดยในปี 2563/64 อยู่ที่ 156,089 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ  
ความน่าเชือ่ถอืของตัว๋โดยสาร วดัได้จากจ�านวนเทีย่วการเดนิทางก่อนพบการผดิพลาด รวมถงึการขดัข้องของอปุกรณ์และ
จากการใช้บตัรโดยสารผดิวธิ ีโดยเป้าหมายทีต่ัง้ไว้นัน้จะต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครัง้ต่อการขัดข้อง 1 ครัง้ โดยความน่าเช่ือถอื
ของตั๋วโดยสาร ส�าหรับปี 2563/64 อยู่ที่ 194,678 ครั้งต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ที่ 172,319 ครั้งต่อ 
การขัดข้อง 1 ครั้ง ถือว่าท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 : ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เป้าหมาย 2563/64 2562/63

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจาก 
ความตรงต่อเวลาในการเดินทาง
ของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตัง้แต่ 
5 นาทีขึ้นไป

99.9% 99.8%

ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร
ต่อการขัดข้อง

156,089 94,268

ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง
ต่อการขัดข้อง

194,678 172,319

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 1

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริการในปี 2552 
ประกอบไปด้วยส่วนต่อขยาย 2 เส้นทาง รวมระยะทาง 11 สถานี คือ ส่วนต่อขยายสายสีลม (สะพานตากสิน-บางหว้า 
ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร 6 สถานี) และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 5 สถานี)  
ต่อมาในปี 2555 บทีเีอสซไีด้ลงนามในสญัญากบัเคทใีนการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุส่วนต่อขยายดงักล่าวเป็นเวลา 
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30 ปี (2555-2585) ทั้งนี้ สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงนี้ จะครอบคลุมถึงงานรับจ้างเดินรถและซ่อมบ�ารุง
ระบบโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ภายหลังครบก�าหนดอายุสัญญาสัมปทานในเดือน
ธันวาคม 2572

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 2

เดือนมีนาคม 2560 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 
ครอบคลุมระยะเวลา 25 ปี (2560-2585) ระยะทางรวม 32.0 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ ส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะฯ ระยะทาง 13.0 กิโลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-คูคต ระยะทาง 19.0 
กิโลเมตร) โดยส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบครบทั้ง 9 สถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 
6 ธันวาคม 2561 ส�าหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือได้เปิดให้บริการครบทั้ง 16 สถานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 

เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บีทเีอสซีและเคทไีด้เข้าลงนามในสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ (O&M) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุรี-คลองสาน ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร 3 สถานี) เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยโครงการ
ดงักล่าวมจีดุเชือ่มต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสเีขยีวทีส่ถานกีรงุธนบรุ ีและเชือ่มกบัโครงการของไอคอนสยาม ทัง้นี ้รถไฟฟ้า
สายสีทองได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมียอดผู้ใช้บริการนับตั้งแต่วันแรกท่ีเปิดให้บริการจนถึง 
สิ้นปีงบประมาณ 2563/64 ทั้งสิ้นจ�านวน 367,000 เที่ยวคน 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีทีเอสจี ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี ระยะทาง 
34.5 กิโลเมตร) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�าโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร) กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) ระยะทางรวม 64.9 กิโลเมตร 53 สถานี ทั้ง 2 บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ 
(BSR JV consortium) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 75 
ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล�าดบั ทัง้นี ้โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสายสเีหลอืงเป็นโครงการสมัปทานในรปูแบบ 
PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนค่างานก่อสร้าง จ�านวน 47,000 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการ
รวมท้ังหมดกว่า 96,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะแบ่งช�าระเงินสนบัสนนุเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กนั ตลอดระยะเวลา 10 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้บริการ โดยทั้งสองบริษัทดังกล่าวได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน (Notice-to-Proceed) ส�าหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสายสเีหลอืงจาก รฟม. แล้วเมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2561 ซ่ึงนบัเป็นวนัแรกของการก่อสร้าง 
ณ เดือน เมษายน 2564 การก่อสร้างของทั้งสองโครงการด�าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 75 ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเปิด
ให้บริการหนึ่งในสองเส้นทางนี้เป็นบางส่วนภายในปี 2564 
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รูปที่ 1: โครงข่ายโครงการรถไฟฟ้าภายใต้บีทีเอส

โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ ที่เป็นเป้าหมายของบีทีเอส

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออกและตะวันตก) 

การประมูลก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยเส้นทางดังกล่าว
มีท้ังสถานียกระดบัและสถานใีต้ดนิ ปัจจบุนั โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมฝ่ังตะวนัออกได้มกีารลงนามในสญัญางานก่อสร้าง
กับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา รวมทั้งหมด 6 สัญญา โดยผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาดังกล่าว ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST 
(บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)) ทั้งนี้ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมตะวนัออกได้เริม่ก่อสร้างไปแล้วในเดอืนมถินุายน 2560 และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2566 
ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (จากบางขุนนนท์ ถึงมีนบุรี  
ระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร 28 สถานี) มูลค่าโครงการรวม 143 พันล้านบาท มีรูปแบบสัญญา PPP Net Cost  
ระยะเวลา 30 ปี 

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก 

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (บางหว้า-ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอ
อนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  โดยเป็นเส้นทางที่กลุ่มบีทีเอสมีโอกาสสูงที่จะได้เข้าไปบริหาร
จัดการเดินรถ เนือ่งจากเส้นทางนีเ้ป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกบัโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสเีขยีวปัจจบุนั ทัง้นี ้เพือ่ให้สอดคล้อง
กบันโยบาย “หนึง่หน่วยงานก�ากบัดแูล หนึง่ผูบ้รหิารเดนิรถ” ของรฐับาลทีมุ่ง่หวงัให้เกดิผลประโยชน์ทีดี่ทีส่ดุแก่ประชาชน 
กลุ่มบีทีเอสจะเจรจากับ กทม. ภายใต้เนื้อหาสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง (O&M) ทั้งนี้ คาดว่ารัฐบาลจะ 
รับผิดชอบในการลงทุนส่วนของงานโยธาและงานระบบและเครื่องกล (E&M) อย่างไรก็ดี กลุ่มบีทีเอส อาจจะพิจารณา 
ในการช่วยจัดหาเงินทุน โดยอาจจะรับติดตั้งงานระบบและเครื่องกล (E&M) ให้ กทม.

 

โครงการรถไฟฟ้าสายใหม ่ๆ ทีเ่ป็นเป้าหมายของบทีเีอส 

โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ (ตะวนัออกและตะวนัตก)  

การประมูลก่อสรา้งงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ แบ่งออกเป็นฝ่ังตะวันออกและตะวันตก โดยเสน้ทางดังกล่าว

มทีัง้สถานยีกระดับและสถานใีตด้นิ ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ฝ่ังตะวันออกไดม้ีการลงนามในสัญญางานก่อสรา้ง

กับผูร้ับจา้งก่อสรา้งงานโยธา รวมทัง้หมด 6 สัญญา โดยผูร้ับจา้งก่อสรา้งงานโยธาดังกล่าว ไดแ้ก่ กจิการร่วมคา้ CKST 

(บรษัิท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซโิน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

บรษัิท อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนตจ์ํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)) 

ทัง้นี ้โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวันออกไดเ้ริม่ก่อสรา้งไปแลว้ในเดอืนมถิุนายน 2560 และคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปี 2566 

ทัง้นี ้เมือ่วันที ่28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตโิครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ (จากบางขุนนนท ์ถงึมนีบุร ีระยะทางรวม 

35.9 กโิลเมตร 28 สถาน)ี มูลค่าโครงการรวม 143 พันลา้นบาท มรีูปแบบสัญญา PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี  

โครงการรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยายสายสเีขยีวตะวนัตก  

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขยีวตะวันตก (บางหวา้-ตลิง่ชัน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ในขัน้ตอนการ

รออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA)  โดยเป็นเสน้ทางที่กลุ่มบีทีเอสมีโอกาสสูงที่จะไดเ้ขา้

ไปบริหารจัดการเดินรถ เนื่องจากเสน้ทางนี้เป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบัน 

ทัง้นี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย “หนึง่หน่วยงานกํากับดูแล หนึง่ผูบ้รหิารเดนิรถ” ของรัฐบาลที่มุ่งหวังใหเ้กิดผลประโยชน์

ทีด่ทีีสุ่ดแก่ประชาชน กลุ่มบทีเีอสจะเจรจากับ กทม. ภายใตเ้นือ้หาสัญญาการใหบ้ริการเดินรถและซ่อมบํารุง (O&M) 

ทัง้นี ้คาดว่ารัฐบาลจะรับผดิชอบในการลงทุนส่วนของงานโยธาและงานระบบและเครื่องกล (E&M) อย่างไรก็ดี กลุ่มบีทีเอส 

อาจจะพจิารณาในการช่วยจัดหาเงนิทุน โดยอาจจะรับตดิตัง้งานระบบและเครือ่งกล (E&M) ให ้กทม. 

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา 
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โครงการรถไฟฟ้ารางเบา

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือ LRT (บางนา-สุวรรณภูมิ) ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส  
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทที่สถานีบางนา โครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของ กทม. ทั้งนี้ คาดว่าทาง กทม.  
จะเป็นผูร้บัผดิชอบก่อสร้างงานโยธาและงานระบบเครือ่งกล (E&M) โดยบทีีเอสยงัเสนอต่อ กทม. ให้ใช้พืน้ท่ีบรเิวณธนาซติี้
ของบีทีเอส ในการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ารุงและโรงเก็บรถไฟฟ้า (Depot) ส�าหรับ LRT โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนั้น บีทีเอสซี 
จึงมีศักยภาพในระดับแนวหน้าที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (ระยะที่ 1) 

โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสเีทาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เนือ่งจากมกีารเปล่ียนแปลงเส้นทางและต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน โดยระยะที่ 1 (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร) เชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียวสายหลกัทีส่ถานทีองหล่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพทูีส่ถานวัีดพระศรมีหาธาต ุและโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีฉลองรัช ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกับก�าดูแลของ กทม. โดยท่ีผ่านมา กทม.  
จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานโยธา และงานระบบและเครื่องกล (E&M) เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการรถไฟฟ้า
สายใหม่จึงคาดว่าจะมกีารจดัประมลูส�าหรบัการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ (O&M)  กลุม่บทีเีอสเชือ่มัน่ว่ามศีกัยภาพ
ท่ีแขง็แกร่งพอทีจ่ะชนะการประมลูดงักล่าวจากการทีไ่ด้ลงนามในสญัญารถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสายสเีหลอืงไปก่อนหน้านี้

2. ธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง (Non-rail business)

ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที)

โครงการรถโดยสารด่วนพเิศษ หรอื BRT บรหิารโดยบทีเีอสซ ีเป็นโครงการแรกเริม่ของทางกรงุเทพฯ ทีจ่ะเชือ่มต่อระบบ
ขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่
รอบนอก โดยบทีเีอสซเีป็นผูร้บัสมัปทานจากกทม. ทัง้นีร้ะบบเดนิรถของ BRT จะมคีวามเรว็สงูกว่ารถโดยสารประจ�าทาง
ทั่วไปเพราะจะวิ่งบนช่องทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก BRT มีระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ช่องนนทรี-
ตลาดพล)ู โดยมสีถานเีชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าบทีเีอสท่ีสถานช่ีองนนทร ีทัง้นี ้ในปี 2563/64 ทีผ่่านมา BRT มยีอดผูโ้ดยสาร
รวมทั้งสิ้น 2.9 ล้านเที่ยวคน

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่ที่ อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพือ่รองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ทัง้นี ้กลุม่กจิการร่วมค้าบบีีเอส (ประกอบด้วย BA สดัส่วน
ร้อยละ 45 บีทีเอสจี สัดส่วนร้อยละ 35 และ STEC สัดส่วนร้อยละ 20) ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว
กับกองทัพเรือเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) ในรูปแบบ Net Cost ระยะเวลา 50 ปี รวมการลงทุนในอาคารผู้โดยสารใหม่ 
หลังที่ 3 ศูนย์ธุรกิจการค้า เขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village หรือ Free Trade Zone) และศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ (Cargo Complex) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสได้ลงนามในสัญญาร่วม
ลงทุนกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ณ ขณะที่
เขียนรายงานอยู่นี้ กลุ่มกิจการร่วมค้าดังกล่าวอยู่ในช่วงจัดท�าแผนแม่บทโครงการเพื่อส่งมอบแก่กองทัพเรือและ สกพอ. 
ในช่วงกลางปี 2564
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โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ (ประกอบด้วย บีทีเอสจี สัดส่วนร้อยละ 40 GULF สัดส่วน
ร้อยละ 40 STEC สัดส่วนร้อยละ 10 และ RATCH สัดส่วนร้อยละ 10) ได้เป็นผู้ชนะประมูลโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 2 เส้นทาง คือ (1) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 196 กม. และ (2) สายบางใหญ่ – 
กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 96 กม. ซึ่งท้ังสองเส้นทางเป็นหนึ่งโครงการส�าคัญท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน โดยได้รับ 
การบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง โดยทั้งสองโครงการดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบของ 
PPP Gross Cost ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐ โดยภาค
เอกชนจะได้รับค่าจ้างตอบแทนในการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถลงนาม 
ในสัญญาได้ภายในปี 2564

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมาโดยตลอดในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา  ดังเห็นได้จากการมุ่งมั่น
ในการเปลี่ยนจากการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับต�่า ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง2

ประกอบกับจ�านวนประชากรท่ีหนาแน่นในกรงุเทพฯ ล้วนแต่เป็นปัจจยัทีท่�าให้มกีารจราจรตดิขดัและยงัคงทวคีวามรนุแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ อ้างอิงจากรายงานประเมินสภาพจราจรของเมืองใหญ่ทั่วโลก ประจ�าปี 2563 ของ TOMTOM3 ระบุว่า 
กรุงเทพฯ ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของเมืองที่มีการจราจรติดขัดที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ 416 เมือง จาก 57 ประเทศ 
ใน 6 ทวีปท่ัวโลก โดยปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้ปัญหาการจราจรบนท้องถนนยงัคงเป็นปัญหาเรือ้รงัคอื การเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ของปริมาณรถยนต์ ซึ่งสวนทางกับความสามารถในการรองรับยานพาหนะบนท้องถนนที่มีอยู่อย่างจ�ากัด จากรูปที่ 2  
จะเหน็ได้ว่าจ�านวนยานพาหนะส่วนบคุคลทีจ่ดทะเบยีนใหม่ของประเทศไทย4 เตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่งในช่วงหลายปีทีผ่่านมา
จนถึงปี 2562 ยกเว้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นและก�าลังซื้อของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากยอดจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่5 ในปี 2563 ที่ลดลง 21.4% จากปีก่อน 
เป็น 792,146 คัน (1,007,552 คันในปี 2562) ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้จ�านวนยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่
ในปี 2563 ลดลง 13.7% หรือ 397,000 คัน เป็น 2,504,000 คัน

2  ธนาคารโลก
3 รายงานประเมินสภาพจราจรเมืองใหญ่ทั่วโลกของ TOMTOM
4 กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
5 สถิติการผลิต การจ�าหน่ายและการส่งออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อย่างไรกด็ ีนบัตัง้แต่มีการเปิดให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสในเดอืนธนัวาคม 2542 ถอืเป็นการเพิม่ช่องทางการคมนาคม
ท่ีท�าให้ผูโ้ดยสารเปลีย่นจากการโดยสารยานพาหนะบนท้องถนนมาใช้ระบบขนส่งทางรางมากขึน้ ดงัเหน็ได้จากส่วนแบ่ง
การเดนิทางด้วยระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ (ซึง่วดัจากจ�านวนเทีย่วของการเดนิทางต่อวนัของแต่ละประเภทการเดินทาง) 
ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2560 เป็น 33% ในปี 2585 (รูปที่ 3) โดยส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าจะมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น
มาทดแทนสดัส่วนการเดนิทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางในปีต่อๆ ไปจากเครอืข่ายรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ทีม่กีารขยายตวั
เพิ่มขึ้น

รูปที่ 3 : ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (คาดการณ์ปี 2565-2585)

รฐับาลมแีผนขับเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศโดยการส่งเสรมินโยบาย ประเทศไทย 4.0 วตัถปุระสงค์หลกัของ
แผนงานนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “ประเทศที่มีรายได้สูง” 
ผ่านอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและความก้าวหน้า แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อลดข้อจ�ากัด
ต่าง ๆ อาทิ สภาพการจราจรที่ติดขัด ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน ในปี 2561 กระทรวงคมนาคมได้ออกแผนปฏบัิตกิารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน รวมท้ังสิน้ 
44 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,021 พันล้านบาท (หรือ ประมาณ 63 พันล้านเหรียญสหรัฐ) (รูปที่ 4)

รูปที่ 2: ยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี 2559-2563

2,740 2,935 2,951 2,901
2,504

2559 2560 2561 2562 2563
: กลุ่มสถติขินส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก

( ยวน่ห : นคันัพ )

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

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

2017 2022E 2027E 2032E 2037E 2042E

: สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

2560 2565E 2570E 2575E 2580E 2585E

ระบบรถไฟฟ้า รถโดยสาร รถตู ้ ราสยดโอืรเ งอืมเนาชฟไถร

2,740 2,935 2,951 2,901
2,504

2559 2560 2561 2562 2563
: กลุ่มสถติขินส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก

( ยวน่ห : นคันัพ )

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

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

2017 2022E 2027E 2032E 2037E 2042E

: สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

2560 2565E 2570E 2575E 2580E 2585E

ระบบรถไฟฟ้า รถโดยสาร รถตู ้ ราสยดโอืรเ งอืมเนาชฟไถร
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การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการที่ สนข. ได้ก�าหนด 
แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) ระยะเวลา 20 ปี เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี (นับตั้งแต่ปี 2553-2572) โดยแผนแม่บทนี้ได้ก�าหนดโครงการ
รถไฟฟ้า 12 สาย ครอบคลุม 515.2 กิโลเมตร 312 สถานี (รูปที่ 5 และ ตารางที่ 3) อย่างไรดี ตามแผนเร่งรัดของมติ
คณะรัฐมนตรี ก�าหนดให้มีนโยบายเร่งการด�าเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 สายหลักจากทั้งหมด 12 สาย 
หรือระยะทาง 464 กิโลเมตร จากทั้งหมด 515.2 กิโลเมตร ดังเห็นได้จากรูปที่ 6 ที่แสดงความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน
การด�าเนินงานของโครงการเร่งด่วน 10 สายหลัก

รูปที่ 4 : แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2561

12% 

26% 

61% 

1% 
ษศเิพงวลหงาทงากงรคโะลแนวด่งาท

งอืมเงาว่หะร  

่คูงารฟไถร  

รถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางราง
 

 

: กระทรวงคมนาคม 

44 โครงการ 
 2,021 ทาบนา้ลนพั  
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รูปที่ 5 : โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล (M-MAP) (515.2 กิโลเมตร)

ตารางที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ภายใต้นโยบายภาครัฐ

โครงการ ช่วง ระยะทาง (กม.)

สีแดงเข้ม* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย 80.5

สีเขียวเข้ม* ล�าลูกกา-บางปู 67.1

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

สีแดงอ่อน* ศิริราช-ศาลายา-ตลิ่งชัน-หัวหมาก 58.5

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

Currently, the government is promoting Thailand 4.0 as a policy for Thailand’s economic development. The main 
objective is not only to help lift the economy towards a “value-based economy” or “a high income nation” through 
advanced and innovative industries, but also to develop infrastructure to alleviate capacity constraints as illustrated by 
worsening road traffic congestion, to raise efficiency and to enhance the quality of life. To that end, the Ministry of 
Transport (MOT) released a transport action plan in 2018, totaling 44 projects amounting to THB 2,021bn (or USD 63bn) 
(figure 4). 

 
As mass transit is one of the key priority schemes for the public sector, the OTP has developed a 20-year Mass Transit 
Master Plan (M-MAP) for the Bangkok Metropolitan area (Bangkok and five adjacent provinces, consisting of Nakhon 
Pathom, Pathumthani, Nonthaburi, Samut Prakarn and Samut Sakhon, with a 20-year timeframe, from 2010-2029. The 
M-MAP sets forth 12 mass transit lines covering a total network length of 515.2km and 312 stations (figure 5 and 6); 10 
out of 12 mass transit lines or 464km out of 515.2km, have been prioritised under a stimulus package following the 
Cabinet’s approval. Figure 7 summarises the progress of the prioritised lines. 

Recently, OTP agreed with the Japan International Cooperation Agency (JICA) to mutually develop the 2nd Blueprint for 
the Bangkok Mass Rapid Transit Master Plan (M-MAP2) for optimal interests and to extend further from the current rail 
mass transit network. The roadmap is expected to include four additional mass transit lines in the new master plan: Gold 
line Phase 1 (Krung Thonburi to Klong San; 1.7km), Grey line Phase 1 (Watcharaphon to Thong Lo; 16.3km), LRT (Bang 
Na to Suvarnabhumi Airport; 18.3km) and Brown line (Khae Rai to Lam Sa Li; 22km). The OTP operational plan for the 
M-MAP2 is now under feasibility study and is expected to be approved by the Cabinet in 2021. 

FIGURE 5: BANGKOK RAIL MASS TRANSIT MASTER PLAN (M-MAP) (515.2KM) 

 
Sources: OTP and MRTA 

12%

26%

61%

1% Expressway & Motorway

Dual Track Railways

High Speed Rail & Other Rail Mass Transit

Others

FIGURE 4: TRANSPORT ACTION PLAN (PRIOITISED PROJECT) IN 2018

Source: Ministry of Transport (MOT)

44 Projects
THB 2,021bn

แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.

แหล่งที่มา : สนข. และ รฟม.
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ปัจจุบัน ระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุมระยะทางรวม 169.6 กิโลเมตร 
โดยมีผู้ให้บริการทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ บีทีเอสซี บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BEM) และ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จากระยะทางในการให้บรกิารรวม 169.6 กโิลเมตร แบ่งเป็นการด�าเนนิงานโดยบทีีเอสซี 
ระยะทางรวม 70.1 กิโลเมตร ในรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักและส่วนต่อขยาย 1 และ 2 รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 
ในขณะที ่BEM ให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงินและสายสม่ีวง ระยะทางรวม 71.0 กโิลเมตร และ รฟท. ให้บรกิารแอร์พอร์ต 
เรล ลิงก์ ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ รฟท. ยังจะเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ – รังสิต 
ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร 8 สถานี) และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ – ตลิ่งชัน ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร 4 สถานี) 
ในเดอืนกรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจะเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจกิายน 2564 อกีด้วย

ส�าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของจ�านวนเที่ยวการเดินทาง จากข้อมูลจ�านวนเที่ยวการเดินทางเฉลี่ยต่อวันท�าการในปี 
2563 โดยผู้ให้บริการทั้งหมด 3 ราย ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ในรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นผู้น�าส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่ 57% ในขณะที่ BEM มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นล�าดับที่สองที่ 37% และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีส่วน
แบ่งทางการตลาด 6%

ตารางที่ 4: ระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รูปที่ 6: ความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการเร่งด่วน 10 สายหลัก

34% 

26% 

13% 

4% 

23% 

วลแรากนนิเาํดดปิเ

งารสอกงาวหะร ูยอ

าคารดวกะรปอรงาวหะร ูนอ

ครม. วลแิตัมุนอ

เตรียมเสนอ ครม.

าฟ้ฟไถรยาข่งรคโ   
464 รตมเลโิก  

: สนข. สอเีทีบะลแ  

 

ปัจจุบัน ระบบรถไฟฟ้าทีเ่ปิดใหบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุมระยะทางรวม 169.6 กิโลเมตร 

โดยมีผูใ้หบ้ริการทัง้หมด 3 ราย ไดแ้ก่ บีทีเอสซ ีบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) และ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จากระยะทางในการใหบ้ริการรวม 169.6 กิโลเมตร แบ่งเป็นการดําเนินงานโดยบีทีเอสซ ี

ระยะทางรวม 70.1 กโิลเมตร ในรถไฟฟ้าสายสเีขยีวหลักและส่วนต่อขยาย 1 และ 2 รวมถงึรถไฟฟ้าสายสทีอง ระยะที่ 1 

ในขณะที ่BEM ใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิและสายสมี่วง ระยะทางรวม 71.0 กโิลเมตร และ รฟท. ใหบ้รกิารแอรพ์อรต์ 

เรล ลงิก ์ระยะทาง 28.5 กโิลเมตร นอกจากนี้ รฟท. ยังจะเปิดทดลองใหบ้ริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ (บางซือ่ – รังสิต 

ระยะทาง 26.3 กโิลเมตร 8 สถาน)ี และรถไฟฟ้าสายสแีดงอ่อน (บางซือ่ – ตลิง่ชัน ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร 4 สถานี) 

ในเดอืนกรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดอืน ก่อนจะเปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจกิายน 2564 อกีดว้ย 

สําหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนเทีย่วการเดินทาง จากขอ้มูลจํานวนเที่ยวการเดินทางเฉลี่ยต่อวันทําการในปี 2563 

โดยผูใ้หบ้รกิารทัง้หมด 3 ราย ดังทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในรูปที ่7 จะเห็นไดว่้ารถไฟฟ้าบทีเีอส เป็นผูนํ้าส่วนแบ่งทางการตลาด

ที ่57% ในขณะที ่BEM มส่ีวนแบ่งทางการตลาดเป็นลําดับทีส่องที ่37% และแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์มส่ีวนแบ่งทางการตลาด 6% 

  ตารางที ่4: ระบบรถไฟฟ้าทีเ่ปิดใหบ้รกิารในปัจจบุนัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

34% 

26% 

13% 

4% 

23% 

เปิดด าเนินการแล้ว 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

อนู่ระหว่างรอประกวดราคา 

ครม. อนุมติัแล้ว 

เตรียมเสนอ ครม. 

โครงข่ายรถไฟฟ้า  
464 กโิลเมตร 

รูปที ่6: ความคบืหนา้ในแตล่ะข ัน้ตอนการด าเนนิงานของโครงการเรง่ดว่น 10 สายหลกั 

แหลง่ทีม่า: สนข. และบีทเีอส 
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รูปที่ 7: เปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของจ�านวนเที่ยวการเดินทาง  

เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง

ณ เดือน ธันวาคม 2563 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร) มีจ�านวนประชากรรวมกันกว่า 10.9 ล้านคน ในขณะที่ประชากรในกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น มีจ�านวน 14.0 ล้านคน ประชากรในฮ่องกง มีจ�านวน 7.5 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์ มีจ�านวน 5.9 
ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุมพ้ืนที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีจ�านวนเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็น 15.6 กิโลเมตรต่อ
ประชากรล้านคน จากการขยายตวัของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า ซึง่เป็นผลมาจาก (1) การเปิดให้บรกิารโครงการส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวเหนือครบทั้ง 16 สถานี ระยะทางรวม 19.0 กิโลเมตร และ (2) การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง 
ระยะที่ 1 (1.8 กิโลเมตร 3 สถานี) 

ในแง่ของอตัราการครอบคลมุพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในประเทศไทยยงัมสีดัส่วนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาค
เดยีวกนั โดยอตัราการครอบคลุมพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในกรงุโตเกียว ประเทศญีปุ่น่ อยูท่ี่ 41.6 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน 
สิงคโปร์อยู่ที่ 39.3 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และฮ่องกงอยู่ท่ี 35.9 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน นอกจากนี้  
ในปี 2563 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจ�านวนเที่ยวโดยสารของระบบรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว 48% สิงคโปร์ 46% 
ฮ่องกง 45% ในขณะทีก่รุงเทพฯ มีเพยีง 13%6 เท่านัน้ จากข้อมลูเชิงเปรยีบเทียบท่ีกล่าวมาข้างต้น นบัเป็นข้อมูลปัจจยัหลกั
ที่แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพฯ ต้องการการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง  
(ตารางที่ 5) เพื่อรองรับสภาพการจราจรที่แออัดในปัจจุบัน รวมถึงช่วยลดปัญหามลพิษในกทม.

รูปที ่7: เปรยีบเทยีบสว่นแบง่ทางการตลาดของจ านวนเทีย่วการเดนิทาง   

เปรยีบเทยีบพฒันาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกลเ้คยีง 

ณ เดือน ธันวาคม 2563 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกอบดว้ย 5 จังหวัด ไดแ้ก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร ี

สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร) มจีํานวนประชากรรวมกันกว่า 10.9 ลา้นคน ในขณะที่ประชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น 

มจีํานวน 14.0 ลา้นคน ประชากรในฮ่องกง มจีํานวน 7.5 ลา้นคน และประชากรในประเทศสงิคโปร ์มจีํานวน 5.9 ลา้นคน 

ทัง้นี ้อัตราการครอบคลุมพืน้ทีข่องรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มจีํานวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็น 15.6 กิโลเมตรต่อประชากรลา้นคน 

จากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า ซึง่เป็นผลมาจาก (1) การเปิดใหบ้ริการโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ

ครบทัง้ 16 สถาน ีระยะทางรวม 19.0 กโิลเมตร และ (2) การเปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสทีอง ระยะที ่1 (1.8 กิโลเมตร 

3 สถาน)ี  

ในแง่ของอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในประเทศไทยยังม ีสัดส่วนนอ้ยเมื ่อเปร ียบเทียบกับประเทศอื่น

ในภูมภิาคเดยีวกัน โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น อยู่ที่ 41.6 กิโลเมตรต่อ

ประชากรลา้นคน สิงคโปร์อยู่ที่ 39.3 กิโลเมตรต่อประชากรลา้นคน และฮ่องกงอยู่ที่ 35.9 กิโลเมตรต่อประชากรลา้นคน 

นอกจากนี ้ในปี 2563 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจํานวนเที่ยวโดยสารของระบบรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว 48% 

สงิคโปร ์46% ฮ่องกง 45% ในขณะที่กรุงเทพฯ มีเพียง 13%6 เท่านัน้ จากขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบที่กล่าวมาขา้งตน้ 

นับเป็นขอ้มูลปัจจัยหลักทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ากรุงเทพฯ ตอ้งการการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเมื่อเทียบกับ

ประเทศใกลเ้คยีง (ตารางที ่5) เพือ่รองรับสภาพการจราจรทีแ่ออัดในปัจจุบัน รวมถงึช่วยลดปัญหามลพษิในกทม. 

ตารางที ่5 : พฒันาการระบบรถไฟฟ้าในภมูภิาคในปี 2563 

 

ประชากร     
(ลา้นคน) 

ความยาวระบบ
รถไฟฟ้า  

(กโิลเมตร) 

อตัราการ
ครอบคลุมพืน้ที*่ 

สว่นแบง่ทางการตลาด 
ของระบบรถไฟฟ้า 

ฮ่องกง 7.5 269.5 35.9 45% 

โตเกยีว 14.0 582.5 41.6 48% 

สงิคโปร์ 5.9 231.8 39.3 46% 

กรุงเทพมหานคร 10.9 169.6 15.6 13%6 

                                              
6   ขอ้มูลลา่สดุจาก สนข. ในปี 2561 และคาดการณ์สว่นแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปี 2580 อยู่ทีป่ระมาณ 33% 

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

* ไม่รวมรถไฟสายสีม่วง
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ตารางที่ 5 : พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาคในปี 2563

ประชากร     

(ล้านคน)

ความยาวระบบ

รถไฟฟ้า  

(กิโลเมตร)

อัตราการ

ครอบคลุม

พื้นที่*

ส่วนแบ่งทางการตลาด

ของระบบรถไฟฟ้า

ฮ่องกง 7.5 269.5 35.9 45%

โตเกียว 14.0 582.5 41.6 48%

สิงคโปร์ 5.9 231.8 39.3 46%

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

10.9 169.6 15.6 13%6

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

หมายเหตุ  * อัตราการครอบคลุมพื้นที่ หมายถึง สัดส่วนความยาวระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร (ล้านคน)

ตารางที่ 6: สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายหลัก)
(ล้านเที่ยวคน)

218.7 232.5 238.0 241.2 241.0 236.9 124.9

อัตราการเติบโต 1.9% 6.3% 2.4% 1.3% (0.1)% (1.7)% (47.3)%

รถไฟฟ้า MRT7 (ล้านเที่ยวคน) 92.4 95.0 100.1 108.0 113.7 123.3 95.1

อัตราการเติบโต 6.9% 2.8% 5.4% 7.8% 5.3% 8.4% (22.9)%

แหล่งที่มา: บีทีเอสซี และ BEM

รูปที่ 8 : จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวหลักและรถไฟฟ้า MRT

6 ข้อมูลล่าสุดจาก สนข. ในปี 2561 และคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปี 2580 อยู่ที่ประมาณ 33% 
7 ข้อมูลเดือนมกราคมถึงธันวาคม ไม่รวมผู้โดยสารในรถไฟฟ้าสายสีม่วง

แหล่งที่มา: บีทีเอสซี และ BEM

และปรมิณฑล 

แหลง่ทีม่า: 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 ุ * อัตราการครอบคลมุพ้ืนที ่หมายถงึ สดัสว่นความยาวระบบรถไฟฟ้าตอ่จํานวนประชากร (ลา้นคน) 

ตารางที ่6: สถติผูิโ้ดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลง่ทีม่า: บีทเีอสซี และ BEM 

รูปที ่8 : จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่รายวนัของรถไฟฟ้า BTS สายสเีขยีวหลกัและรถไฟฟ้า MRT 

 

 

กลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

ดว้ยจุดเด่นของรถไฟฟ้าบทีเีอส ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา สะอาด มคีวามปลอดภัยสูง อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม 

รวมถงึเสน้ทางทีผ่่านจุดสําคัญในย่านศูนยก์ลางของธุรกจิการคา้ จงึทําใหเ้ป็นที่ยอมรับว่ารถไฟฟ้าบทีเีอสเป็นผูนํ้าใน

ระบบการเดนิทางทีม่คุีณภาพและเป็นส่วนหนึง่ในชวีิตประจําวันของคนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเดินทางไปทํางาน เรยีนหนังสอื 

ตดิต่อธุรกจิ ประชุม สัมมนาต่าง  ๆรวมถงึเพือ่การทอ่งเทีย่ว จับจ่ายซือ้ของ รับประทานอาหาร และพักผ่อน ตามหา้งสรรพสนิคา้ 

โรงแรมชัน้นํา หรอืสถานทีท่่องเที่ยวสําคัญ ซึง่อยู่ตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าบทีเีอส ดังนัน้ รถไฟฟ้าบทีีเอส จึงสามารถ

ตอบโจทยก์ารเดนิทางใหแ้ก่ลูกคา้ทุกกลุ่ม 

การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

                                              
7  ขอ้มูลเดอืนมกราคมถงึธันวาคม ไม่รวมผูโ้ดยสารในรถไฟฟ้าสายสมี่วง 

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

 408,340  

 253,255   260,325   274,302   295,792   311,447   336,849  
 260,471  

ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64 

รถไฟฟ้าบทีเีอส - สเีขยีวสายหลัก รถไฟฟ้า MRT - สายสนี ้าเงนิ 

 
2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 

รถไฟฟ้าบทีีเอส (สายหลัก) 
(ลา้นเทีย่วคน) 

218.7 232.5 238.0 241.2 241.0 236.9 124.9 

อัตราการเตบิโต 1.9% 6.3% 2.4% 1.3% (0.1)% (1.7)% (47.3)% 

รถไฟฟ้า MRT7 (ลา้นเทีย่วคน) 92.4 95.0 100.1 108.0 113.7 123.3 95.1 

อัตราการเตบิโต 6.9% 2.8% 5.4% 7.8% 5.3% 8.4% (22.9)% 

(หน่วย: เทีย่วคน/ วัน) 

รถไฟฟ้า MRT6 

(หน่วย: เทีย่วคน/ วัน) 

7 

แหลง่ทีม่า: บีทเีอสซ ีและ BEM 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ด้วยจุดเด่นของรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา สะอาด มีความปลอดภัยสูง อัตราค่าโดยสาร 
ที่เหมาะสม รวมถึงเส้นทางที่ผ่านจุดส�าคัญในย่านศูนย์กลางของธุรกิจการค้า จึงท�าให้เป็นท่ียอมรับว่ารถไฟฟ้าบีทีเอส
เป็นผู้น�าในระบบการเดินทางที่มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของคนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเดินทางไปท�างาน 
เรยีนหนังสอื ตดิต่อธุรกจิ ประชมุ สมัมนาต่าง ๆ รวมถึงเพือ่การท่องเท่ียว จบัจ่ายซือ้ของ รบัประทานอาหาร และพกัผ่อน 
ตามห้างสรรพสินค้า โรงแรมชั้นน�า หรือสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังนั้น รถไฟฟ้า
บีทีเอส จึงสามารถตอบโจทย์การเดินทางให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

งานโยธา

ผูร้บัเหมางานโยธาต้องต้องปฏิบติัตามข้อก�าหนดและเป็นผูท้ีม่คีวามช�านาญตามข้อก�าหนดของเจ้าของแต่ละโครงการอย่าง
เคร่งครัด โดยข้อก�าหนดเหล่านั้นรวมถึงการมีประวัติการด�าเนินงานท่ีเพียงพอต่อการรับเหมาในแต่ละโครงการเพื่อ 
ส่งมอบโครงการได้ทนัเวลาในราคาทีย่ตุธิรรมและมคีวามปลอดภยัสงู นอกจากนี ้บทีเีอสซยีงัได้จดัท�าจรยิธรรมทางธรุกจิ
ส�าหรบัคูค้่าขึน้เพือ่เป็นหลกัปฏิบตัสิ�าหรบัคูค้่าของกลุม่บรษิทั ครอบคลุมด้านสิง่แวดล้อม สงัคมและการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี อีกทั้งยังได้บูรณาการโปรแกรมการประกันความยั่งยืนของคู่ค้า (Supply Chain Sustainability Assurance 
Programme) เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวร่วมกันกับคู่ค้าอีกด้วย

งานโยธาในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนบีทีเอสซีนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่ส�าคัญ

(1) ส่วนโครงสร้างเสา (Pier Column) 

ทั้งโครงการวางบนฐานราก (Foundation) ทั้งในรูปแบบเสาเข็มเจาะ (Bored pier) และเสาเข็มแบเร็ต (Barrette Pile) 
ซึ่งมีการเจาะลงไปในชั้นใต้ดินประมาณ 60 เมตร ส่วนโครงเสานั้นเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforcement 
Concrete)

การตรวจสอบการทรุดตัวของโครงสร้างจะท�าโดยการส�ารวจเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ โดยเสาแต่ละต้นมีการท�า 
Benchmark ระดับไว้เพื่อด�าเนินการส�ารวจโดยกล้องระดับตามข้อก�าหนดของผู้ออกแบบ การตรวจสอบจะมีขึ้นทุก 5 ปี 
และการตรวจสอบรอยร้าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่โครงสร้างเสาจะมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน

(2) ส่วนโครงสร้างสะพานทางวิ่ง (Viaduct) 

ส่วนโครงสร้างสะพานทางวิ่งมีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ ระบบ Precast Segment Box Girder และระบบ Cast in Place 
ส�าหรับระบบ Precast Segment Box Girder นั้น โครงสร้างสะพานแบบนี้เป็นการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จหล่อจาก
โรงงานแล้วขนย้ายมาติดตั้งที่หน้างาน โดยการเรียงต่อกัน แล้วยึดเข้าหากันด้วยระบบ External Tendon และมีชิ้นส่วน 
Pier Segment วางบนหัวเสา (Pier Column) ทั้ง 2 ฝั่ง เป็นตัวรับแรงที่ถ่ายมาจาก Anchorages (สมอยึด) ในส่วนของ
ระบบ Cast in Place โครงสร้างสะพานจะเป็นโครงสร้างที่ต้องหล่อคอนกรีตหน้างานเป็นช่วง ๆ  และมีการยึดโครงสร้าง
หล่อในที่ด้วยระบบ Internal Tendon โครงสร้างลักษณะนี้จะพบได้ในส่วนโครงสร้างที่มีความยาวของช่วงเสาที่มากกว่า 
30 เมตร และในโครงการสายสีลมส่วนต่อขยายช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า

ทั้งน้ี โครงสร้างสะพานทางวิ่งดังกล่าว มีการตรวจสอบภายในโครงสร้างสะพานทางวิ่ง (inside Viaduct) ทุกๆ 5 ปี   
โดยมีรายการตรวจสอบ ได้แก่ จุดรองรับสะพานทางวิ่ง (Bearing pad/ Pot Bearing) สมอยึด (Anchorage) Tendon 
และรอยแตกของคอนกรีต Segment Box Girder
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(3) ส่วนโครงสร้างสถานีหลักๆ 

ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 แบบ ได้แก่ โครงสร้างคานหลกั Cross Beam และโครงสร้างคานย่อย I-Girder โดยโครงสร้าง
คานหลัก Cross Beam วางที่ต�าแหน่งเสา (Pier Column) Cross Beam นี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตส�าเร็จรูปประกอบ
ยึดเข้าหากันด้วยระบบ Internal Tendon ติดตั้งที่หน้างาน และระบบหล่อในที่ ในขณะที่โครงสร้างคานย่อย I-Girder 
วางที่ต�าแหน่งของคานหลัก (Cross Beam) เพื่อท�าหน้าที่รองรับการวางพื้นทั้งช้ันจ�าหน่ายตั๋วและชั้นชานชาลา และ 
I-Girder นี้ส่วนใหญ่นั้นจะหล่อที่โรงงาน เมื่อแล้วเสร็จจึงขนย้ายมาติดที่หน้างาน โดยการตรวจสอบโครงสร้างสถานีจะ
มีการตรวจสอบการแตกร้าวของโครงสร้างทุก 6 เดือน

(4) ทางวิ่งรถไฟฟ้าและรางจ่ายกระแสไฟฟ้า

ทางวิ่ง (Track) ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นแบบไม่มีหินโรยทาง (Non-ballast track) โดยมีขนาดทางกว้าง 1.435 ม. 
(Standard gauge) เป็นทางวิ่งแบบทางคู่ (Double track) รางที่ใช้เป็นรางประเภท 60 E1 (UIC60) มีขนาดและรูปร่าง
เป็นไปตามมาตรฐาน EN13674-1 มีน�้าหนักประมาณ 60 กก./ม. รางจ่ายกระแสไฟฟ้า (Conductor rail) ในระบบ 
รถไฟฟ้าบทีเีอสเป็นแบบรางทีส่าม (3rd Rail) ตดิตัง้อยูด้่านข้างโดยมรีะยะห่างจากจุดกึง่กลางทางวิง่ 1.4 ม. ตลอดความยาว
เส้นทางทั้งสองทิศทาง เป็นรางอลูมิเนียมซึ่งมีหน้าสัมผัสเป็นสแตนเลสความหนา 6 มม. มีน�้าหนักประมาณ 17 กก./ม. 
ทั้งนี้ บีทีเอสซีมีทั้งการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขส�าหรับรางและรางตัวน�าขึ้นอยู่กับงาน

งานระบบ

(1) ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock)

ขบวนรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ในเริ่มแรกบีทีเอสซีมีขบวนรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 35 ขบวน โดยขบวนรถไฟฟ้าทั้งหมดผลิตโดยกลุ่มบริษัทซีเมนส์ ซึ่งออกแบบ
ให้ใช้งานกับสภาวะของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ โดยขบวนรถไฟฟ้า 1 ขบวน ประกอบด้วยตู้โดยสารจ�านวน 3 ตู้ แต่ละขบวน
สามารถรบัผู้โดยสารได้สงูสดุ 1,106 คน แบ่งเป็นผูโ้ดยสารนัง่ 126 คน และผูโ้ดยสารยนื 980 คน ชานชาลาสถานรีถไฟฟ้า 
บีทีเอสสามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าที่มีตู้โดยสารถึง 6 ตู้ต่อขบวน ขบวนรถไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในการ 
ขับเคลื่อน โดยจะรับกระแสไฟฟ้าตรงจากรางที่สาม (Third Rail) และสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง รถไฟฟ้ามีความเร็วเฉลี่ยในการให้บริการรวมเวลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ตู้โดยสารทุกตู้ติดตั้งที่นั่งจ�านวน 42 ที่นั่งตามแนวยาวของขบวนรถไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ตู้โดยสาร 
เช่ือมต่อกันด้วยทางเดินภายในขบวนรถ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินระหว่างขบวนรถไฟฟ้าได้ ล้อของขบวนรถจะม ี
การติดตั้งแหวนเหล็ก (Damping ring) เพื่อช่วยลดระดับเสียงลง

เพือ่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ข้ึนของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัและส่วนต่อขยาย (สายสลีมและ
สายสุขุมวิท) บีทีเอสซีได้เพิ่มขบวนรถไฟฟ้าเป็น 52 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ โดยรถไฟฟ้า 1 ขบวน จะสามารถรับผู้โดยสาร
ได้สูงสุด 1,490 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารนั่ง 168 คน และผู้โดยสารยืน 1,322 คน รายละเอียดของการเพิ่มจ�านวนรถไฟฟ้า 
มีดังนี้ (ก) เพิ่มขบวนรถไฟฟ้าจากซีอาร์อาร์ซี จ�านวน 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 (ข) เพิ่ม 
ตู้โดยสารจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์ จ�านวน 35 ตู้ ท�าให้รถไฟฟ้า 35 ขบวนเดิม ขบวนละ 3 ตู้ เปลี่ยนเป็นขบวนละ 4 ตู้  
ในเดือนพฤษภาคม 2556 และ (ค) เพิ่มขบวนรถไฟฟ้าจากซีอาร์อาร์ซี จ�านวน 5 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ในเดือนธันวาคม 
2556

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจ�านวน 46 ขบวน ขบวนละ 
4 ตู้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์และซีอาร์อาร์ซี คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 270 ล้านยูโร  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าข้างต้น และโครงการรถไฟฟ้า 
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ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและสายสีเขียวใต้ ท�าให้ในปัจจุบันบีทีเอสซีมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการทั้งหมดจ�านวน 98 ขบวน 
โดยในจ�านวนรถไฟฟ้า 46 ขบวน แบ่งเป็นขบวนรถไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์จ�านวน 22 ขบวน และขบวนรถไฟฟ้า
จากซีอาร์อาร์ซีจ�านวน 24 ขบวน

ขบวนรถไฟฟ้าสายสีทอง

ในเดอืนธนัวาคม 2563 บทีเีอสซีได้ท�าการเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสทีอง โดยเชือ่มต่อกบัสถานกีรงุธนบรุขีองสายสลีม 
โดยใช้ขบวนรถไฟฟ้า 3 ขบวน ขบวนรถทัง้หมดผลติโดยบริษทัพบีทีเีอส (Puzhen Bombardier Transportation System: 
PBTS) ใน 1 ขบวน ประกอบด้วย 2 ตู้โดยสาร แต่ละขบวนสามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 352 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารนั่ง 
38 คน และผู้โดยสารยืน 314 คน ขบวนรถไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในการขับเคลื่อน โดยจะรับกระแสไฟฟ้า
ตรงจากรางจ่ายไฟฟ้า และเชือ่มต่อระบบกราวด์ผ่านรางจ่ายกราวด์ (Ground Rail) ทีอ่ยูต่รงกลางระหว่างทางวิง่ (Running 
Path) และสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง รถไฟฟ้ามีความเร็วเฉล่ียในการให้บริการ 
รวมเวลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตู้โดยสารทุกตู้ติดตั้งที่นั่งจ�านวน 4 ชุด ตามแนวยาว
ของขบวนรถไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ตู้โดยสารไม่สามารถเชื่อมต่อหากันได้ ล้อของขบวนรถไฟฟ้าจะเป็น
ชนิดล้อยาง โดยจะมี 8 ล้อต่อ 1 ขบวน และในชุดล้อจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันยางแบน (Run Flat) อยู่ภายในเพ่ือ 
ความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะใช้บริการ

ทัง้นี ้รถไฟฟ้าทกุขบวนของสายสทีองจะควบคมุด้วยระบบขบัเคล่ือนอตัโนมตัแิบบไร้คนขบั (Unattended Train Operation: 
UTO) หรอื ระบบควบคมุด้วยพนกังานขับรถ (Manual ATP mode: MATP) โดยมรีะบบควบคมุการเดนิรถแบบอตัโนมตัิ 
(Vehicle Automatic Train Operation: VATO) คอยควบคุมการเดินรถ ภายใต้ระบบนี้จะไม่ใช้พนักงานขับรถ   

(2) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System)

ระบบอาณัติสัญญาณได้ถูกออกแบบเพื่อให้ระบบรถไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ระบบ
อาณตัสัิญญาณจะอาศยัเครอืข่าย Internet Protocol - Based Network และส่งสัญญาณควบคุมผ่านระบบการสือ่สารไร้สาย 
(WiFi) ไปยังรถไฟฟ้า และแลกเปล่ียนข้อมูลกันทั้ง 2 ทิศทาง โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อและส่งไปยังศูนย์ควบคุมหลัก 
นอกจากนี้ ยังใช้ใยแก้วน�าแสงเพื่อถ่ายทอดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรไปยังศูนย์ควบคุมการจราจร ท้ังนี้ ระบบ
อาณัติสัญญาณยังมีคุณสมบัติป้องกันเหตุขัดข้อง (Fail-safe) และระบบส�ารองฉับพลัน (Hot Standby) โดยหากเกิดเหตุ
ขดัข้องรถไฟฟ้าจะยงัคงสามารถปฏบิตังิานต่อไปได้ในทศิทางหรอืเส้นทางใดเส้นทางหนึง่ได้อย่างปลอดภยัด้วยความเร็ว
ระดับปกติ

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ระบบอาณัติสัญญาณขัดข้องเมื่อปี 2561 ซึ่งส่งผลให้ระบบการเดินรถมีปัญหาทั้งระบบนั้น มีสาเหตุ
มาจากการขัดข้องของอาณัติสัญญาณซึ่งเกิดขึ้นจากเนทเวอร์คสวิตซ์ (Network Switch) ท�างานไม่ปกติ จึงก่อให้เกิดการ
ไหลเวียนของข้อมูลในเครือข่ายการสื่อสาร (Network Data Loop) และท�าให้ระบบเกิดปัญหา จากเหตุการณ์ดังกล่าว  
บีทีเอสซีได้ท�าการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจ�ากัดขอบเขตไว้เป็นบริเวณ (Firewall Zone) 
ซึง่จะท�าให้การให้บรกิารเดนิรถในบรเิวณอืน่ยงัสามารถด�าเนนิการได้ตามปกต ิหากระบบเนทเวอร์คมปัีญหาในบริวณใด 
บริวณหนึ่ง นอกจากนี้ บีทีเอสซียังได้ด�าเนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งคลื่นสัญญาณวิทยุจาก Motorola เป็น Moxa 
Radio ซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไร้สายที่มีตัวควบคุมการโรมมิ่ง เพื่อช่วยให้การโรมมิ่งระหว่าง Intelligent 
Access Point (IAP) มคีวามรวดเรว็มากข้ึน อกีทัง้ยงัมช่ีองความถ่ีให้เลอืกใช้ได้มากขึน้และสามารถปรบั Bandwidth ของ
ช่องสัญญาณให้แคบลง เพือ่ลดการแทรกของสญัญาณจากอปุกรณ์ภายนอกทีใ่ช้ความถีใ่นย่านเดยีวกนั และยงัมกีารตดิตัง้
ตัวกรองความถี่ (Bandpass Filter) เพื่อช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากความถ่ีในย่านใกล้เคียง และท�าให้การรับส่ง
ข้อมูล มีความถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุด



รายงานประจำาปี 2563/64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท36

งานซ่อมบ�ารุง

กลุ่มบริษัทซีเมนส์เป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบ�ารุงต่างๆ แก่บีทีเอสซี ภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุงกับกลุ่มบริษัทซีเมนส์ ลงวันที่ 
15 กันยายน 2557 โดยเป็นสัญญาซ่อมบ�ารุงระยะยาว 15 ปี มีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 4 ธันวาคม 
2572 (สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) 

ขอบเขตการบรกิารภายใต้สญัญาดงักล่าวรวมถงึ งานซ่อมบ�ารงุระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล (ยกเว้นระบบวทิย ุTETRA ระบบ
อาณัติสัญญาณ ระบบการจัดเก็บเงินอัตโนมัติ ลิฟต์ และบันไดเลื่อน) งานซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า 35 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึ่ง
ซื้อจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์ และงานซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Overhaul) และการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนการที่วางไว้ 
(Planned Overhauls and Asset Replacements) ทั้งนี้ ขอบเขตและก�าหนดการซ่อมบ�ารุงจะถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้า 
ตามสัญญาซ่อมบ�ารุง และจะมีการวางแผนจัดเตรียมจ�านวนขบวนรถไฟฟ้าให้เพียงพอกับการให้บริการผู้โดยสารปกติ 
นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีก�าหนดการซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Overhaul) ทุก 7-8 ปี โดยจะทยอยท�าการซ่อมแซมรถไฟฟ้าเพื่อไม่ให้
กระทบต่อการให้บรกิาร ทัง้นี ้การซ่อมบ�ารงุใหญ่แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยบทีีเอสซไีด้จดัท�าการซ่อมบ�ารงุใหญ่
ครั้งแรกเมื่อต้นปี 2549 ซึ่งแล้วเสร็จในปลายปี 2551 และในปี 2557 ได้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงใหญ่ครั้งที่สอง โดยการ
ซ่อมบ�ารุงใหญ่กับอุปกรณ์หลักนั้นได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ส่วนงานซ่อมบ�ารุงใหญ ่
กับอุปกรณ์อื่น ๆ จ�าเป็นต้องท�าต่อเนื่อง แต่จะไม่มีผลกระทบกับการให้บริการแต่อย่างใด

ทัง้นี ้ขอบเขตการให้บรกิารภายใต้สญัญาซ่อมบ�ารงุระยะยาวดงักล่าว จะไม่ครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าจ�านวน 17 ขบวน ท่ีสัง่ซือ้
จากซีอาร์อาร์ซี ซึ่งพนักงานของบีทีเอสซีจะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าท่ีสั่งซื้อเพ่ิมเติม 
ดังกล่าวเอง โดยตามสัญญาซื้อรถไฟฟ้าซีอาร์อาร์ซีจะต้องท�าการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบีทีเอสซีส�าหรับการจัดการ
และดแูลรกัษาระบบต่าง ๆ  ของรถไฟฟ้าให้เสรจ็สิน้ภายใน 1 เดอืนก่อนรบัมอบรถไฟฟ้างวดแรก และการฝึกอบรมส�าหรบั
การจัดการและซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Overhaul) ภายในระยะเวลา 18 เดือน ภายหลังการรับมอบรถไฟฟ้างวดแรกแล้ว

ปัจจุบันซีอาร์อาร์ซีได้ฝึกอบรมการซ่อมบ�ารุงให้แก่พนักงานของบีทีเอสซีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า
จ�านวน 17 ขบวน พนักงานของบีทีเอสซีสามารถด�าเนินการเองได้ทั้งหมด รวมทั้งการซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Overhaul) ซึ่ง
รถไฟฟ้าชุดแรก 12 ขบวนได้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงใหญ่แล้วเสร็จในปลายปี 2562 โดยทางบีทีเอสซีได้จ้างผู้ช�านาญการ
ซ่อมบ�ารุงใหญ่จากบริษัทซีเมนส์เข้ามาช่วยควบคุมและฝึกอบรมการซ่อมบ�ารุงใหญ่ครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ดี ขอบเขตการให้
บริการภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุงระยะยาวดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าจ�านวน 3 ขบวนของสายสีทอง ที่สั่งซื้อจาก
บริษัทพีบีทีเอส ซึ่งพนักงานของบีทีเอสซีจะท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าท่ีสั่งซื้อเพิ่มเติม 
ดงักล่าวเอง โดยตามสัญญาซือ้รถไฟฟ้าพบีทีเีอสจะต้องท�าการฝึกอบรมให้แก่พนกังานของบทีเีอสซสี�าหรบัการจดัการและ
ดูแลรักษาระบบต่างๆ ของรถไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนก่อนรับมอบรถไฟฟ้าทั้ง 3 ขบวน

นอกจากนี้ พนักงานของบีทีเอสซีจะเป็นผู้ดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงระบบอาณัติสัญญาณเอง โดยผ่านการฝึกอบรมจาก 
กลุ่มบริษัทบอมบาร์เดียร์

ระบบบัตรโดยสารและประเภทของบัตรโดยสาร

ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอตัโนมตัขิองรถไฟฟ้าบทีเีอสอยูภ่ายใต้การควบคมุของระบบคอมพวิเตอร์ศนูย์กลาง ประกอบด้วย
อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติซึ่งสามารถรองรับบัตรโดยสารได้ท้ังบัตรแถบแม่เหล็กและบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส 
(Contactless Smartcard) ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงประเภทของบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส 
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ตารางที่ 7: ประเภทของบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส

ประเภทบัตร
ปี 2563/64

สัดส่วนรายได้ (%)

บัตรประเภทเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ค่าโดยสารแตกต่างกันตามจ�านวนสถานี 
โดยค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 16-44 บาท

32%

บัตรประเภทเติมเงิน 29%

บัตรประเภท 30 วัน (30 Day Smart Pass) ส�าหรับบุคคลทั่วไป บัตรมีการก�าหนดจ�านวนเที่ยว
ที่สามารถใช้ได้โดยไม่จ�ากัดระยะทาง (ยกเว้นส่วนต่อขยาย) อายุการใช้งาน 30 วัน

33%

บตัรประเภท 30 วนั (30 Day Smart Pass) ส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา บตัรมกีารก�าหนดจ�านวนเทีย่ว
ที่สามารถใช้ได้โดยไม่จ�ากัดระยะทาง (ยกเว้นส่วนต่อขยาย) อายุการใช้งาน 30 วัน

3%

บัตรประเภท 1 วัน (One Day Pass) เป็นบัตรโดยสารไม่จ�ากัดเที่ยวการเดินทางใน 1 วัน 1%

บัตรแรบบิทส�าหรับผู้สูงอายุ (Senior Smart Pass) ส�าหรับผู้โดยสารสัญชาติไทยอายุตั้งแต่  
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

2%

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 บทีเีอสซไีด้เปิดใช้บรกิารบตัรแรบบทิของบเีอสเอส โดยบตัรดงักล่าวเป็นบตัรสมาร์ทการ์ด 
ซึง่ผูถ้อืบตัรสามารถใช้ช�าระค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนรปูแบบต่าง ๆ  ได้แก่ รถไฟฟ้าบทีีเอส รถโดยสารด่วนพเิศษ 
BRT รถโดยสารสมาร์ทบัส เรือโดยสารบางเส้นทาง และในอนาคตจะสามารถใช้กับเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ช�าระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าพันธมิตรในเครือข่ายของบัตรแรบบิท นอกจากนี้ ในเดือน
เมษายน 2559 ยังได้มีการเปิดตัว e-wallet เพื่อเป็นช่องทางในการช�าระเงินทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์อย่าง Rabbit 
LinePay (RLP) เพือ่ช่วยผลกัดนัสังคมไทยไปสูสั่งคมไร้เงนิสด (cashless society) ท้ังนี ้ผูโ้ดยสารในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส
ยังสามารถผูกบัตรแรบบิทกับ RLP และเชื่อมช่องทางการจ่ายเงินทั้งสองรูปแบบให้กลายเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเดียวกัน 
(single e-wallet) เพือ่ซือ้ตัว๋รถไฟฟ้าบทีเีอสและช�าระค่าสนิค้าและบรกิารขนาดเลก็ (micro-transaction) ในร้านค้าปลกี
ต่าง ๆ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสส่งเสริมให้ผู้โดยสารใช้บริการบัตรแรบบิท โดยการจัดท�าโปรแกรม “แรบบิท รีวอร์ดส (Rabbit 
Rewards)” ซึง่ผูถ้อืบตัรสามารถน�าคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวลัผ่านเวบ็ไซต์แรบบิท รวีอร์ดส ที ่https://rewards.
rabbit.co.th/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสามารถแลกเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเติมเงินในบัตรแรบบิทหรือบัตรก�านัลเงินสด 

นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2561 บีทีเอสซีได้มีการพัฒนาเครื่องจ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติให้สามารถรองรับการช�าระ 
ค่าโดยสารบตัรโดยสารประเภทเทีย่วเดยีว ผ่าน QR-Code ได้ ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ช่องทางให้กบัผูโ้ดยสารในการช�าระเงนิแบบ
ออนไลน์ได้ โดยสามารถจ่ายผ่าน E-Wallet เช่น Rabbit Line Pay และแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ ท�าให้ผู้โดยสาร
ไม่จ�าเป็นต้องพกเงินสดในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้ ได้มีการร่วมมือกับทาง AIS จัดท�าซิมพิเศษที่ใช้รวมกับ
โทรศัพท์มือถือที่รองรับ NFC Technology ท�าให้มือถือสามารถใช้แทนบัตรโดยสารรถไฟฟ้าได้โดยเติมเงินผ่าน mPay 
Application และยังมีการร่วมมือกับทางธนาคารกรุงเทพจัดท�าบัตรเครดิต-แรบบิทและบัตรเดบิท-แรบบิทให้ใช้เป็น 
บัตรโดยสารรถไฟฟ้าได้
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5. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสีย่งทีส่�าคญัต่างๆ สรปุได้พอสงัเขปดงัน้ี (ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาปัจจยัความเสีย่งท้ังหมดในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ)

1. ความเสี่ยงจากการท่ีกองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่เกิดและจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน

กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่เกิดและจะเกิดข้ึนจากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
ตามสัญญาสมัปทาน รวมถงึเงนิอืน่ท่ีเกดิขึน้จากหรอืเกีย่วกบัรายได้สทิธดิงักล่าว นบัจากวนัทีก่ารซือ้ขายรายได้สทุธิ
เสร็จสมบูรณ์ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2572 ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สิน
กจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทนุจะลดลงตามอายสุทิธใินรายได้สทุธดิงักล่าวทีเ่หลอือยู ่โดยมลูค่าทีล่ดลงใน
แต่ละปีอาจเป็นจ�านวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน
จากการลงทุนคืนในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิใน 
การรบัประโยชน์จากรายได้สทุธิหรอืทีเ่กีย่วกบัรายได้สทุธขิองกจิการดงักล่าวทีก่องทนุได้ลงทนุไว้ มลูค่าหน่วยลงทนุ
อาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้

2. ความเสี่ยงในการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการที่ต้นทุน 

ค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

สายหลักที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาส

ทางธุรกิจของกองทุน

รายได้สุทธิที่กองทุนคาดว่าจะได้รับและความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ 
ได้รับผลกระทบหากต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีอาจเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึงกรณ ี
ดังต่อไปนี้

• 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 
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3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด แนวโน้มของตลาด 
หรอืเหตุการณ์อืน่ๆ เพือ่เป็นการชดเชยต้นทุนการด�าเนินงาน และต้นทนุอืน่ๆ ท่ีเพิม่ขึน้ โดยการเพิม่อตัราค่าโดยสาร
ถูกจ�ากัดโดยสัญญาสัมปทานและพลวัตรของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และความพึงพอใจของ 
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งตาม
สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกระยะเวลา 
18 เดือน 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
แลกเปลีย่นระหว่างสกลุเงนิบาทและเงนิเหรยีญสหรฐั การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้งนิตราต่างประเทศ
และในประเทศ ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้าของบีทีเอสซี หรือความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) 
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น 

ท้ังนี ้ถงึแม้ว่าสญัญาสมัปทานจะอนญุาตให้บทีเีอสซสีามารถขึน้อตัราค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได้ และบทีเีอสซ ี มคีวาม
ตั้งใจท่ีจะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถข้ึนหรือเลือกท่ีจะไม่ข้ึนอัตราค่าโดยสารด้วย
เหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนและ 
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร หรือเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ เหตุผลอื่นๆ อาจรวมถึงแนวโน้มผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้น
ค่าโดยสารอาจท�าให้จ�านวนผู้โดยสารลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส�าคัญต่อรายได้สุทธิ ดังนั้น 
บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือประเมินผลที่อาจจะตามมาจากการข้ึนค่าโดยสารในอนาคตได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้น 
ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ราคา 16 – 44 บาท

4. บริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสอาจไม่สามารถด�าเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่ง

มวลชนให้ประสบความส�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 ความสามารถของกลุ่มบีทีเอสในการสรรหาและประเมินผู้ร่วมลงทุนทาง
ธรุกิจ การลงทนุทีเ่ป็นไปได้ การสนบัสนนุทางการเงนิ การด�าเนนิการให้มข้ีอสรปุการลงทุน การได้รบัความเหน็ชอบ
และสทิธใินสมัปทานทีจ่�าเป็น และการควบคมุทางการเงนิและการด�าเนนิการอย่างเพยีงพอ กลยทุธ์การเจรญิเติบโต
ดงักล่าวนีต้้องการการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและต้องใช้ทรพัยากรอืน่ๆ ของกลุ่มบทีเีอส เป็นอย่างมาก รวมถงึปัจจยั
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อื่นบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบีทีเอส อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการตามแผนการขยายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ
หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะด�าเนินการดังกล่าว ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่ากลุ่มบีทีเอสจะเป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าว  
ดังนั้น การเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกลุ่ม
บทีเีอสไม่สามารถลงทนุหรอืเข้าร่วมด�าเนนิงานดงักล่าวนีไ้ด้ หรอืการลงทุนหรอืเข้าร่วมด�าเนนิงานดงักล่าวไม่ประสบ
ความส�าเร็จ หรือไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่คาด 

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ 31 มีนาคม 2564 กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

อนึ่ง บีทีเอสซีมีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็นคดีที่อาจ
มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเป็นคดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ 
บีทีเอสซี ดังนี้

1.  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บีทีเอสซีในฐานะผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง 
พระราชบญัญตักิารร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม ช่วงบางขนุนนท์ - มนีบรุี 
(สุวินทวงศ์) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ต่อ 
ศาลปกครองกลาง เนื่องจากบีทีเอสซีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองได้ร่วมกันกระท�าการทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายและละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) พร้อมทั้ง 
ขอเพิกถอนหลักเกณฑ์การพิจารณาและหาผู้ชนะการประเมินที่แก้ไขใหม่ 

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาและหาผู้ชนะการประเมิน
ส�าหรับการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  
ไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งทุเลา 
การบังคับของศาลปกครองกลาง 

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการทั้งหมด และได้ยื่นค�าร้องขอถอนอุทธรณ์ค�าสั่งทุเลาการบังคับตามค�าสั่งทางปกครอง และในวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้ยื่นค�าร้องขอให้จ�าหน่ายคดีต่อศาล

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ค�าส่ังทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง 
ทางปกครอง และให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ และในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่ง
ให้จ�าหน่ายคดอีอกจากสารบบความบางส่วน (ส่วนการแก้ไขเพิม่เตมิและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณา
ผู้ชนะการประเมนิของผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สอง) เนือ่งจากยกเลิกการประมูลโครงการไปแล้ว แต่อย่างไรกด็ ียงัคงมปีระเดน็
ท่ีศาลปกครองกลางยังคงต้องพิจารณาเร่ืองค่าเสียหายท่ีเกิดจากการกระท�าการปกครองท่ีมิชอบของผู้ถูกฟ้องคดี 
ทั้งสองอยู่ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

 บีทีเอสซีได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งจ�าหน่ายคดีบางส่วนของศาลปกครองกลาง โดยขณะนี้คดีดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด
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2.  เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บีทีเอสซี ในฐานะโจทก์ ได้ยื่นฟ้อง ผู้ว่าการ รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือก  
ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  
ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวม 7 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในฐานความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา พรบ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 และ 
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยขณะนี้คดีดังกล่าวยังคงอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

7. ข้อมูลส�าคัญอื่น

โปรดดูหัวข้อ 15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต



8. ข้อมูลหน่วยลงทนุและ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน

9. โครงสร้างการจดัการ

10.การก�ากบัดแูลกองทนุ

11.ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ชมุชนและสิง่แวดล้อม

12.การควบคมุภายในและ

การบรหิารจดัการความเสีย่ง

13.การป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์

ส่วนท่ี3
การจัดการและ

การก�ากบัดแูลกองทนุ
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ส่วนที่ 3
การจัดการและการก�ากับดูแลกองทุน

8. ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 8.1 หน่วยลงทุน

 8.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน

จ�านวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน  56,097,296,000 บาท 

ณ 31 มีนาคม 2564 (ห้าหมื่นหกพันเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่น 
หกพันบาท)

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

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

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

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

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

• จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 5 1,180,752,000 บาท  
(หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิล้านเจด็แสนห้าหมืน่สองพนับาท)

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

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

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

• จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 9 775,592,000 บาท  
(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 10 723,500,000 บาท  
(เจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 11 283,612,000 บาท 
(สองร้อยแปดสบิสามล้านหกแสนหนึง่หมืน่สองพันบาท)
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มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

• 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

• หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 5 10.2380 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 6 10.1230 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 7 10.0810 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 8 9.9510 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 9 9.8170 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 10 9.6920 บาทต่อหน่วย

• หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 11 9.6430 บาทต่อหน่วย

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

ประเภทของหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก 10.8000 บาทต่อหน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มี.ค. 2564 7.8303 บาทต่อหน่วย

 8.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ส�าหรับปี 2563/64 กระดาน Local กระดาน Foreign

ราคาปิด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 5.40 บาท 8.00 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

31,255.20 ล้านบาท 46,304.00 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

7,190.73 ล้านบาท
29.84 ล้านบาท

2.59 ล้านบาท
0.01 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
-  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

9.2273 บาท
7.8303 บาท
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 8.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน  

ครั้งที่
วันปิดสมุด
ทะเบียน

วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน

จ�านวนเงินทุน
จดทะเบียน

ก่อนลดมูลค่า
หน่วยลงทุน

จ�านวนเงินทุน
จดทะเบียน

ที่ลดลง

จ�านวนเงินทุน
จดทะเบียน

หลังลดมูลค่า
หน่วยลงทุน

ต่อหน่วย  
(บาท)

รวม  
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย  
(บาท)

รวม  
(ล้านบาท)

ต่อหน่วย 
(บาท)

รวม  
(ล้านบาท)

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

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

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

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

9. 30 พ.ย. 63 15 ธ.ค. 63 9.951 57,596.388 0.134 775.592 9.817 56,820.796

10. 1 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64 9.817 56,820.796 0.125 723.500 9.692 56,097.296

11. 14 มิ.ย. 64 28 มิ.ย. 64 9.692 56,097.296 0.049 283.612 9.643 55,813.684

รวม 1.157 6,696.716

เหตแุห่งการลดเงินทนุจดทะเบียน : - ครัง้ท่ี 1 – 3 กองทุนมเีงนิสดส่วนเกนิเนือ่งมาจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึง่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด 

 - ครัง้ที ่ 4 – 11 กองทนุมขีาดทนุจากการประเมนิค่าเงนิลงทนุซึง่เป็น 
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงนิสด

 8.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

 8.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก

  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ

จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ออกจ�าหน่าย

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

2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 377,489,000 6.52

3 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 277,651,100 4.80

4 ส�านักงานประกันสังคม 243,817,100 4.21

5 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 165,460,800 2.86
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ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ

จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ออกจ�าหน่าย

6 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 139,848,400 2.42

7 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 130,755,624 2.26

8 นายคีรี กาญจนพาสน์ 123,703.580 2.14

9 บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 104,757,800 1.81

10 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 70,218,200 1.21

 8.2.2  ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญ่ (ถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่มบคุคลเดยีวกันด้วย) 

ล�าดับ รายชื่อ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ
จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ออกจ�าหน่าย

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

8.2.3 กลุม่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญท่ีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการ หรอื

การด�าเนินงานของบริษัทจัดการ

  - ไม่มี –

 8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

 8.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทนุมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครัง้ ในกรณทีีก่องทุนมกี�าไรสะสม
เพียงพอ

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมือ่รวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของก�าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแล้ว ภายใน 90 วนันบัแต่วันสิน้รอบปีบญัชท่ีีมีการจ่ายเงนิปันผล หรอืวนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชทีีมี่การจ่ายเงนิปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี ท้ังนี ้ภายใต้กฎหมายหลักทรพัย์

 “ก�าไรสทุธทิีป่รบัปรงุแล้ว” หมายถงึ ก�าไรสุทธิของกองทุนที่ท�าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) การหกัก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (unrealised gain) จากการประเมนิค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน 
รวมทัง้การปรบัปรงุด้วยรายการอืน่ตามแนวทางท่ีส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนดท้ังในปัจจบุนั
และอนาคต เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานะเงนิสดของกองทุน

(ข) การหกัด้วยรายการเงนิส�ารองได้เฉพาะเพือ่การดงัต่อไปนี้

1. การซ่อมแซม บ�ารงุรกัษาหรอืปรบัปรงุกจิการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนตามแผนท่ีก�าหนดไว้
อย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน หรอืท่ีบรษิทัจดัการได้แจ้งให้ผูถื้อหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้า
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2. การจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินท่ีก�าหนดไว ้
อย่างชัดเจนในหัวข้อ 7.1 “นโยบายกู้ยืมเงิน” ของหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนในล�าดับแรก (ถ้ามี)

 ในกรณท่ีีกองทนุมค่ีาใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรอืผลขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
(unrealised loss) เป็นต้น บรษิทัจดัการจะกนัส�ารองตามรายการตามข้อ (ข) ข้างต้นได้ในจ�านวน 
ไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) 1. และ (ข) 2. ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะ
เวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

(2) ในกรณท่ีีกองทนุมีก�าไรสะสม บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมได้

(3) ในกรณทีีก่องทนุยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่บรษัิทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�าไร
สทุธิทีป่รบัปรงุแล้วตาม (1) และ/หรอื จากก�าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุน 
ในอนาคต บรษิทัจัดการจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามน้ัน

เง่ือนไขเพิม่เตมิ:

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผล
พร้อมกันในงวดถดัไป

นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด

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

(3) กองทนุมีรายการค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด และไม่มเีหตุต้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสทุธทิีป่รบัปรงุแล้ว
ของกองทุน

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

บรษิทัจดัการจะต้องด�าเนนิการลดเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยไม่ชกัช้า ในกรณทีีก่องทนุมกีารเพิม่เงนิ
ทนุจดทะเบยีนเพือ่ลงทนุในทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานเพิม่เตมิแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึง่ทรพัย์สนิ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ�านวน
หน่วยลงทนุ และจะเฉลีย่เงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการ
โอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�าไรสะสมของกองทุน
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  8.3.2   ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน 

   ประวัตกิารจ่ายเงินปันผล

   ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วนัจดทะเบยีนจดัต้ังกองทนุ) ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564

ครั้งที่ ผลการด�าเนินงานงวด
อัตราเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

วันปิดสมุด

ทะเบียน
วันจ่ายเงินปันผล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของ 
กองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานในช่วงระยะเวลาข้างต้น
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  ประวัติการจ่ายคืนเงินทุน

ครั้งที่

วันปิด

สมุด

ทะเบียน

วันเฉลี่ย

จ่ายเงิน

คืน

จ�านวนเงินทุน

จดทะเบียน 

ก่อนลดมูลค่า

หน่วยลงทุน

จ�านวนเงินทุน

จดทะเบียน

ที่ลดลง

จ�านวนเงินทุน

จดทะเบียน 

หลังลดมูลค่า

หน่วยลงทุน

ต่อหน่วย  

(บาท)

รวม  

(ล้านบาท)

ต่อหน่วย  

(บาท)

รวม  

(ล้านบาท)

ต่อหน่วย 

(บาท)

รวม  

(ล้านบาท)

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

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

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

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

9. 30 พ.ย. 63 15 ธ.ค. 63 9.951 57,596.388 0.134 775.592 9.817 56,820.796

10. 1 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64 9.817 56,820.796 0.125 723.500 9.692 56,097.296

11. 14 มิ.ย. 64 28 มิ.ย. 64 9.692 56,097.296 0.049 283.612 9.643 55,813.684

รวม 1.157 6,696.716

เหตุแหง่การลดเงินทุนจดทะเบียน : -  ครัง้ท่ี 1 – 3 กองทุนมเีงนิสดส่วนเกนิเนือ่งมาจากการตดัจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

 - ครั้งที่ 4 – 11 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

9. โครงสร้างการจัดการ 

 9.1 บริษัทจัดการ

 9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และเว็บไซต์

  ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

  ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700

  โทรศัพท์  0-2674-6488 

  โทรสาร  0-2679-5996

  เว็บไซต์ www.bblam.co.th
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 9.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน

  โครงสร้างองค์กร  

  

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น 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

นางสาวชลลดา โสภณพนิช 2 0.0

นายโชน โสภณพนิช 1 0.0

นางวรวรรณ ธาราภูมิ 1 0.0

รวม 1,000,000 100.0



รายงานประจำาปี 2563/64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 51

  รายชื่อกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสตีเฟน  แทน กรรมการ

2. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ

5. นางสาวปิยะมาศ ค�าไทรแก้ว กรรมการ

6. นายโชน โสภณพนิช กรรมการ

7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

8. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

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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รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

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

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. นายพีร์ ยงวณิชย์ Deputy Managing Director, Head of Risk Management

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

12. นายชาญสิทธิ์  สิริธนาโชติ Assistant Managing Director, Head of Information Technology

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม

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 ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม

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 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการ คือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน รวมทั้งทรัพย์สินและ
หน้ีสินของกองทุน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช�านาญ รวมทั้ง 
ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้มีวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระท�า ทั้งน้ี  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทนุ ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษัิทจดัการ มตผิูถื้อหน่วยลงทุน หนงัสอืชีช้วน กฎหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) 
หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารจัดการกองทุน

ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

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

(ข) จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการ โครงการจดัการกองทนุ สญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือช้ีชวน ท่ีมีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บรษิทัจัดการ โครงการจดัการกองทุน สัญญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืช้ีชวนฉบบัร่าง
ที่ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต.
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(ค) จดัให้กองทนุมีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระส�าคญัทีแ่สดงไว้ล่าสดุต่อส�านกังานคณะกรรมการ กลต. 
ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ด�าเนินการให้กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562

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

(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ต่อ 
ผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู ้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดย 
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิด 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน

(2) จัดให้มีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไม่ว่าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนแสดงเจตนาโดยสมัครใจที่จะไม่รับ
หนังสือชี้ชวน บริษัทจัดการต้องจัดส่งหรือแจกจ่ายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้
รับข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุป (executive summary) ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน

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

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

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และไม่มลีกัษณะทีท่�าให้ผูล้งทุนส�าคญัผดิ และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการ
โฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด

(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งผู้จัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท�าหน้าท่ีในการจัดจ�าหน่าย
หน่วยลงทนุ ผูจ้ดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุดงักล่าวต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผูท้ีจ่ะจ�าหน่าย จ่าย โอน 
ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของ 
การเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย



รายงานประจำาปี 2563/64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 55

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

(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเอง โดยจะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานโดยการให้เช่า 
ให้สทิธ ิหรอืให้ผูอ้ืน่ด�าเนนิการเท่านัน้ และบรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการให้การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและ 
ตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) กองทุนจะก�าหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตลอดจนเงื่อนไข
ตามสญัญาจดัหาผลประโยชน์ เพือ่ประโยชน์ทีด่ท่ีีสดุของกองทุนและมลีกัษณะเดยีวกับทีว่ญิญชูน
จะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

(ฐ) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ในอนาคต (อันรวมถึงรายได้สุทธิ) หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้อง
ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ท่ีกองทุนได้รับอย่างสม�่าเสมอ 
และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องท่ีอาจท�าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อตกลง ต้องด�าเนนิการหรอืมอบหมายให้ผูเ้ชีย่วชาญด�าเนินการให้ผูป้ระกอบกจิการ
โครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

(ฑ) จดัให้มีระบบงานทีส่ามารถควบคมุการถอืหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามข้อจ�ากดัการถือหน่วยลงทนุ

(ฒ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลต่าง ๆ  ไม่เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนและดูแลให้ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจ�ากัดดังกล่าวด้วย

(ณ) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าว และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของคนต่างด้าว หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็น
เหตุให้การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

(ด) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน 
และด�าเนินการให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืตรวจสอบและรายงานต่อบรษิทัจดัการเมือ่พบ
การถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

(ต) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าข้อจ�ากัด
การถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วัน
ท�าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอืควรรูถ้งึเหตดุงักล่าว รวมถงึแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจ�าหน่าย
หน่วยลงทุนในส่วนที่ถือเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน
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(ถ) เพิม่หรอืลดเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจดัการกองทนุและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจนหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
ประกาศใช้บังคับโดย กลต. ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์

(ท) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ธ) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนจะได้มา และการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้

(น) ปฏิบตัติามเงือ่นไขและหลักเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรก�าหนดเพือ่ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุน ตามที่กฎหมายก�าหนด

(บ) ด�าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(ป) จัดให้มีระบบงานส�าหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของกองทุน ให้มีความรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการตรวจสอบและ 
สอบทาน (การท�า due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน  ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการจดัตัง้กองทนุและทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีถ่กูต้อง 
และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ

(3) การก�ากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ผ) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�านาจให้บุคคลอื่นใด 
เว้นแต่บรษิทัจัดการอาจมอบหมายให้ผูอ้ืน่บรหิารจดัการกองทนุเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการลงทนุ
และการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัย์สนิอืน่ทีม่ใิช่ทรพัย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และการปฏบิตักิาร
ด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฝ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ต่างประเทศ หรอืมคีวามจ�าเป็นจะต้องปฏบิติัตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศ  ไม่ว่าท่ีเกดิขึน้แล้ว
ในขณะนีห้รอืจะเกดิข้ึนในอนาคต เช่น ด�าเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น บริษทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิารและด�าเนนิการ
ต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรอืข้อตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึ 
การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน การหกัภาษ ีณ ท่ีจ่ายจากเงนิได้ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนมีสทิธิด�าเนนิการอืน่ใดเท่าท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการปฏบิติัตามพนัธสญัญา หรอืข้อตกลง หรอื
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ

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

(ก) เข้าท�าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนเป็นครั้งแรก 
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ข) ด�ารงมูลค่าการลงทนุในทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ณ วนัสิน้รอบปีบญัช ีโดยมีมลูค่ารวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่รอบปีบัญชีสุดท้ายที่กองทุน
สิ้นสุดโครงการ หรือตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ 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) การเรียกเก็บและช�าระเงินของกองทุน

(ก) ด�าเนนิการเรยีกเกบ็และช�าระค่าธรรมเนยีม และค่าใช้จ่าย และ/หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากผูซ้ือ้
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน 
ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกองทุนโดยตรงเท่านั้น

(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 
38/2562 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ก�าหนด
ไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ข) จัดให้มีการแต่งต้ังบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
เป็นผูจ้ดัการกองทนุเพือ่ท�าหน้าทีต่ดัสนิใจลงทนุหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน
หรือทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและ
ประกาศเก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และ
ปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยยดึม่ันในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุด 
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ
ส�านกังานคณะกรรมการ กลต. รวมท้ังเปิดเผยรายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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(ค) แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์และเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์โดยการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่ 
(เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ก�าหนดและเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปล่ียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนด และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถึงการแต่งตั้ง 
นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ กลต.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�าหนดและเงื่อนไข 
ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(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  
ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรพัย์ และด�าเนนิการอย่างอืน่เท่าท่ีจ�าเป็นเพือ่ให้การช�าระบญัชเีสรจ็ส้ิน 
เมื่อมีการเลิกกองทุน

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

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

(ก) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุน 
เป็นกองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 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 
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กฎ และ/หรอืค�าสัง่นัน้ ให้บรษิทัจดัการด�าเนนิการเพือ่ให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ใน 
ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทัจดัการ โครงการจดัการกองทนุ และกฎหมายหลกัทรพัย์

(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว

(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง 
แต่ไม่จ�ากดัเพยีงความสมเหตสุมผลของการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และ
ในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็น 
หลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้  
เป็นไปตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ซ) ด�าเนนิการก�ากบัดแูลและตรวจสอบให้บคุลากรของบรษิทัจดัการปฏบิตังิานตามกฎหมายหลกัทรพัย์ 
และหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทัง้มาตรฐานการปฏบัิตงิานทีส่มาคมก�าหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากส�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) จดัท�ามลูค่าทรพัย์สนิรวม มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิและมลูค่าหน่วยลงทนุ รวมถงึรายงานการประเมนิ
มลูค่าทรพัย์สนิและรายงานการสอบทานการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ  และเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฒ) จัดท�างบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรพัย์ และน�าส่งงบการเงนิ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต.  
พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
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(ณ)  จัดท�ารายงานประจ�าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(ด)  จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของกองทุน โดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(ต)  ในกรณรีายได้หรอืก�าไรสทุธติามงบการเงนิงวดใดของกองทนุ มคีวามแตกต่างจากงบการเงนิใน
งวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดท�าการวิเคราะห์และ 
ค�าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดย
อย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความแตกต่าง รวมท้ังผลกระทบที่เกิด
จากปัจจัยดังกล่าว ส่งต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน

(ถ)  ในกรณทีีก่องทนุ มกีารลงทุนในทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีย่งัไม่แล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการ
ต้องจัดท�ารายงานความคืบหน้าของการพัฒนาทรัพย์สินหลัก ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่
วันที่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน หรือภายในระยะ
เวลาอื่นใดตามที่ก�าหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

(ท)  รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้า
เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีว้อย่างมีนยัส�าคัญตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

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

(น)  ติดตาม ด�าเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ  
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ท่ีปรึกษา และผู้ติดต่อกับลงทุนตามสัญญาแต่งต้ังที่
เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว 
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�าเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ

(บ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการ
กองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
หรือโครงการจัดการกองทุน ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้
ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์นั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนแล้ว



รายงานประจำาปี 2563/64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 61

 9.1.4 จ�านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการกองทุนรวม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

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 ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการกองทุนรวม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

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 ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการกองทุนรวม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- CFA Level 3

2564-ปัจจุบัน Assistant Vice President
 Real Estate & 

Infrastructure Investment
 บลจ. บัวหลวง
2557-2563 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 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ 

กองทุนอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือเม่ือได้รับการอนุมัต ิ
เห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(1) เมือ่ผูถื้อหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซ่ึงถอืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของ
จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการ 
รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม 
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้

(3) ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. สั่งเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุนตาม
มาตรา 128 ของ พรบ. หลักทรัพย์

(4) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการท่ีก�าหนด
ไว้โครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ ค�าสัง่ ระเบียบ และข้อ
บังคับดังกล่าว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่
บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับ
หน้าทีใ่นการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะต้องแจ้งต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นลายลกัษณ์อักษร
ว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป 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 
วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยในกรณีดังกล่าว จะถือว่า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ว

ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องบรษิทัจดัการในเวลาใดๆ หลงัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีตเิปลีย่นตวับรษิทัจดัการแล้ว
ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ (1) หรอืภายหลังจากวนัสิน้สดุการปฏบิตัหิน้าทีบ่ริษทัจัดการตามข้อ (4) ข้างต้น บรษิทั
จัดการจะยงัคงมสิีทธิได้รบัค่าธรรมเนยีมการจดัการตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ โดยค�านวณ
จ�านวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง
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9.1.6 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

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
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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

่

่

9.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

 9.2.1  ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

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

  ที่อยู่ อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

   กรุงเทพมหานคร 10900

  เลขทะเบียนบริษัท 0107539000243

  โทรศัพท์  0-2617-7300

  โทรสาร  0-2617-7133

  เว็บไซต์ www.bts.co.th

 9.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

โครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการบรหิาร คณะกรรมการทีป่รกึษา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยโครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีเป็นดังนี้

  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น)

อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 15,665,434,750 97.50

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 0.05

11 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 75,887,846 0.47

9.2.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน 
รายชื่อกรรมการมีดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์        ประธานกรรมการ

2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการอิสระ

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ 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 คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายบริหาร

4. นายคง ชิ เคือง            สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

5. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ ผูอ้�านวยการใหญ่สายปฏบิตักิาร

6. ดร.อาณัติ อาภาภิรม สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

9.2.2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
 กรรมการที่ปรึกษาจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษา

3. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา

4. นายประจักษ์ มโนธัม กรรมการที่ปรึกษา

9.2.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
 กรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้  

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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9.2.2.6 ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รายชื่อผู้บริหารของบีทีเอสซี มีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

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. นายณัฐชัย ผะเดิมชิต ผู้อ�านวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย

11. นายพนา อังกาบ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ

 9.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

บทีเีอสซยีงัคงเป็นคูส่ญัญาตามสญัญาสมัปทานกบักทม. และบีทีเอสซยีงัคงเป็นผูบ้รหิารจัดการในการด�าเนนิงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพื่อประโยชน์ของกองทุนภายใต้การก�ากับดูแลและควบคุม
ของกองทนุ ตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขของสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิตลอดจนมหีน้าทีน่�าส่งรายได้
ค่าโดยสารสทุธิให้แก่กองทนุ ตลอดอายสุญัญาสมัปทาน และบทีเีอสซตีกลงให้สทิธกิองทุน ในการร่วมบรหิาร
การจัดการกิจการของบีทเีอสซ ีโดยกองทุนมีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการ
ทั้งหมดของบีทีเอสซี และภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

9.3   ผู้ดูแลผลประโยชน์

 9.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

  ชื่อ  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

  ที่อยู่  เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์  0-2724-5047

  โทรสาร  0-2724-5051

  เว็บไซต์  www.sc.com/th
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 9.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น)

อัตราส่วน

การถือหุ้น (ร้อยละ)

1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,481,795,116 99.8713

2.
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี 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 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

(1) ได้รบัค่าตอบแทนจากการท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามอัตราทีก่�าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์

(2) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดต้ัง
กองทุนกับส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(4) ก�ากบัดแูลให้บรษิทัจัดการปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎหมายหลักทรพัย์ และโครงการจดัการกองทุน ตลอดจน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม  
ให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว

(5) จัดท�ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�าการ 
หรอืงดเว้นกระท�าการ จนก่อให้เกดิความเสยีหายแก่กองทนุหรอืไม่ปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎหมายหลักทรพัย์ 
ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(6) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรพัย์สนิของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืทรพัย์สินของ
บุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้

(7) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนเป็น
ไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
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(8) จัดท�าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

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

(10) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(11) ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สัตย์สจุรติ โดยใช้ความรูค้วามสามารถเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชพีและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

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

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

(14) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส�าหรับการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี เฉพาะใน
กรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ
ชีช้วน หวัข้อ 2.3.1 “การเตบิโตในทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรก - (2) การลงทนุเพิม่เตมิเพือ่รองรบั
จ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึน” ซึ่งคิดเป็นมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี  ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

 การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (14) นี้ ไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือ 
การเข้าท�าสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดท่ีไม่ใช่กองทุน  
ไม่ถอืว่าเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไป หรอืการเข้าท�าสญัญาโดยกองทุน ดงันัน้การได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าท�าสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ�าต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุนในเรื่องสงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีกองทุน 
มีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม

 การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (12) (13) และ (14) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�า 
รายละเอยีด พร้อมทัง้เสนอความเหน็ และจัดส่งเอกสารประกอบการพจิารณาให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์
โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(15) แจ้งให้บรษิทัจดัการจดัให้มีการประเมนิค่าใหม่โดยพลนั เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตกุารณ์หรอื
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส�าคัญ หรือ 
เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
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(16) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ต้องขอมติจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัจากการลงมตดิงักล่าว และให้ความเหน็ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

(17) ด�าเนินการให้มีการรับหรือช�าระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขอ 
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อก�าหนดของเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

(18) ไม่กระท�าการอนัเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�านัน้จะเป็นไป
เพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เว้นแต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการ
ท�าหน้าท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์หรอืเป็นการด�าเนนิการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดง
การคัดค้าน

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

(20) มสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบอืน่ตามทีก่�าหนดในโครงการจดัการกองทนุและสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ และ

(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

 9.3.4 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดให้เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการ 
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�าการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที่มีนัยส�าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3) ในกรณท่ีีผู้ดแูลผลประโยชน์ถกูเพกิถอนใบอนญุาตการประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชย์หรอืธรุกจิสถาบนั
การเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

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

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัหิน้าทีห่รือความรบัผดิชอบตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์

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

(7) ในกรณทีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัตข้ิอใดข้อหนึง่ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์ ในกรณี
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูด้แูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบัตใิห้ถกูต้องภายใน 
15 วนั นบัตัง้แต่วันถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการทราบหรอืควรได้ทราบการขาดคณุสมบตัดิงักล่าว หรอืวนั
ถดัจากวนัทีส่�านกังานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคณุสมบตัดิงักล่าว และบรษิทัจดัการจะแจ้ง
การแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วันท�าการนับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ้น ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์
มไิด้ท�าการแก้ไขการขาดคณุสมบติัให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนดดงักล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิ
การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว 
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่
ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค�าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผล
ประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน หรือ 
(ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�าระบัญชี หรือร้องขอ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่างๆ 

(9) เมือ่หน่วยงานหรอืองค์กรของรฐัมคีวามเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตังิานของผูด้แูลผลประโยชน์ว่ามคีวามผดิ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัท
จดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายหนงึฝ่ายใดทีป่ระสงค์จะบอกเลกิสญัญาบอกกล่าวให้คูส่ญัญาอีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เนือ่งจากกฎหมายหลกัทรพัย์ก�าหนดให้กองทนุต้องมผีูด้แูลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณทีีผู่ด้แูลผลประโยชน์
หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท�าหน้าท่ีผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ หรือ
ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็น เพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน 
และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอัน
สมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ท้ังนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทน
ตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ 
กลต. จะแล้วเสร็จ

ในกรณีที่สัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/
หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้ช�าระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ ซ่ึงเกดิขึน้ก่อนการสิน้สดุของสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื่นใด จะค�านวณถึงวันท่ีครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา 
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์  
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 9.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

 9.4.1 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

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

 9.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

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

(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
เร่ืองที่ต้องให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า ท้ังนี้ กรรมการผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณาไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

 9.5 ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษัทประเมิน 

ค่าทรัพย์สิน

 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

 9.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

  ชื่อ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ที่อยู่  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์  0-2009-9999

 9.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

  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 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

  - ไม่มี -
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10.  การก�ากับดูแลกองทุน

 10.1 นโยบายการก�ากับดูแลกองทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สจุรติ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนบรหิารและจดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อ
ตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

 10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บรษิทัจดัการได้จดัให้มคีณะกรรมการทีป่รกึษาการลงทนุของกองทนุ  เพือ่ให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�าแก่บรษิทัจดัการ
เกีย่วกบัการลงทนุในทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถงึการบรหิารจดัการทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน
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

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัท
จัดการได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2564 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 

ทั้งนี้ การด�าเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีเป็นเรื่องสงวนไว้บีทีเอสซีจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุน
เป็นผู้เสนอช่ือ และ (2) ในกรณีเป็นเรื่องท่ีห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative 
Undertakings) ทีก่�าหนดไว้ในสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ บทีีเอสซจีะต้องได้รบัความยนิยอมจากกองทุนเสียก่อน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซ ี
เข้าท�าเรือ่งสงวนไว้ หากเรือ่งสงวนไว้นัน้เป็นเรือ่งเดยีวกนักบัเรือ่งท่ีห้ามบทีีเอสซกีระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ 
ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการท่ีกองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ 
ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการเรื่องเดียวกันนั้น

 10.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทจดัการมีนโยบายก�าหนดห้ามมใิห้ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัจดัการ ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้องใช้ข้อมลู
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มี
ส่วนเกีย่วข้องก่อนทีจ่ะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยท่ัวถึงกนัผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ 
บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมัติและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ลงทุนในหน่วยลงทุน
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ของกองทนุรวมทีบ่รหิารโดยบรษิทัจดัการด้วย ทัง้นี ้หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานฝ่าฝืนข้อก�าหนดในเร่ืองการใช้ข้อมลู
ภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�า
ผิดข้อบังคับการท�างานและมีโทษทางวินัย

บทีีเอสซมีนีโยบายห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบทีเีอสซตีลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้อง ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีมิ่ได้มส่ีวนเก่ียวข้อง 
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้สุทธิซ่ึงเกิด
จากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิตามสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยมีกลไก
ในการปรับโครงสร้างค่าโดยสารที่ชัดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ

2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส�าหรับพื้นท่ีในใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญหลายแห่ง

3. เป็นธุรกิจที่ความแข็งแกร่ง มีการเติบโต และมีโอกาสในการเติบโตที่ดี

4. การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการด�าเนินการ

5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง

บรษิทัจดัการเชือ่ว่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวมศีกัยภาพในการสร้างรายได้ทีม่ัน่คงและมศีกัยภาพ
ท่ีจะเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะท�าให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่าง
สม�่าเสมอในอัตราที่น่าพอใจ

เนือ่งจากทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุเป็นรายได้สทุธิจากการด�าเนนิกจิการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก 
ซึง่ด�าเนนิงานและบรหิารจดัการโดยบทีเีอสซ ี บรษิทัจดัการจะท�าการควบคมุและตดิตามการส่งมอบรายได้สุทธผ่ิาน
รายงานรายวันและรายเดือนต่างๆ ที่บีทีเอสซีส่งให้กองทุน และท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

 10.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน

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

นอกจากนี ้คณะผูบ้รหิารของบทีเีอสซยีงัมคีวามเชีย่วชาญและแขง็แกร่ง โดยคณะผูบ้รหิารของบทีเีอสซ ีประกอบด้วย
บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกจิขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลามากกว่า 20 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
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เม่ือเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ กองทุนมีสิทธิบังคับจ�าน�าหุ้น 
ตามสญัญาจ�าน�าหุ้น สทิธิในการซ้ือหุ้นในบทีีเอสซท่ีีผูส้นบัสนนุถืออยูต่ามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ สทิธิในการเพกิถอน
การแต่งตัง้บทีเีอสซจีากการเป็นตวัแทนของกองทนุในการจดัเกบ็รายได้สทุธเิพือ่และในนามของกองทนุและแต่งตัง้
บุคคลอื่นท�าหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิ นอกจากนี้ กองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอนสัญญาสัมปทานในฐานะ
ตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. ในกรณีที่ กทม. มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญา
สัมปทานอันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน

 10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน

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

ในส่วนของการจดัเกบ็รายได้ บรษัิทจดัการได้จดัให้มกีารสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการจดัเกบ็รายได้ 
ค่าโดยสารและด�าเนินการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี และประชุมหารือกับบีทีเอสซีเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี ้บริษทัจดัการยงัมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการกจิการบางอย่างของบทีเีอสซ ีโดยบรษิทัจดัการได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าผู้บริหารทรัพย์สินสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต�่ากว่าแผนงบประมาณประจ�าปีท่ีวางไว้ 
ถึงแม้ว่าจะมปัีจจยัภายนอกบางปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคมุและคาดการณ์ได้ ท�าให้รายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ
ที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้ก�าไรสุทธิต�่ากว่าประมาณการ

 10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การน�าส่งรายได้สุทธิ

1. บทีเีอสซีน�าส่งรายได้สทุธิแต่ละวนัไว้ในบญัชรีายได้ของกองทนุ พร้อมรายงานประจ�าวันท่ีเกีย่วข้อง 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. เมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนบีทีเอสซีส่งรายงานรายได้สุทธิท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผล
ประโยชน์ 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
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2. บริษัทจัดการตรวจสอบว่าบีทีเอสซีน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M  
ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซีหรือไม่

3. นบัตัง้แต่วนัแรกของแต่ละเดอืน หากไม่มเีหตผุดินดัเกดิข้ึน  บทีีเอสซสีามารถน�าเงนิในจ�านวนท่ีเท่ากบัจ�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

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 หาก 
ค่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กดิข้ึนจรงิส�าหรบัไตรมาสนัน้เมือ่รวมกบัจ�านวนค่าใช้จ่าย O&M  ทีเ่กดิขึน้จรงิในทกุไตรมาส
ก่อนหน้าไม่เกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถงึไตรมาสนัน้ กองทนุจะจ่าย
ส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ 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 (หรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซีซึ่ง
กองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้งได้ให้ความยินยอม

 10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการจัดการ
กองทุนก�าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย 
ค่าธรรมเนยีมการจัดการจะไม่ต�า่กว่า 10,000,000 บาทต่อปี ท้ังนี ้บริษทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจดัการจรงิ
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีอัตราข้ันต�่า 10,000,000 บาทต่อปี โดย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นจ�านวน 42.05 ล้านบาท (2563: 
47.81 ล้านบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งหลักการค�านวณค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ท�าให้บริษัทจัดการมีความจูงใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่บริษัทจัดการ
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 10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของกองทุน ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงาน
ประจ�าปี เพือ่ให้นกัลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลู
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อ�านาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

  10.10.1 การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

    บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

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

(ก)  การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

(ข)  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมี
การน�าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(ค)  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(2) การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก)  เมือ่บรษัิทจดัการเห็นสมควรให้มกีารเรยีกประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุเพือ่ประโยชน์ในการจดัการ
กองทุน

(ข)  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ถอืหน่วยลงทุนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยลงทนุที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีดังกล่าวให้
บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

  10.10.2 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

    การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1)  จดัท�าหนงัสอืนดัประชมุทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อมลูเก่ียวกบัวธิกีารประชมุ ตลอดจนระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ
พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอื
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ในเรื่องดังกล่าว โดยให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ และวันที่ประสงค์จะให้
มติมีผล ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอเรื่องเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา ให้ระบุความเห็นของบริษัท
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จดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุเกีย่วกบัผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัจากการลงมติ
ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

(2)  จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้

(ก)  14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งมีวาระท่ีต้องได้มติ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

(ข)  7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก (ก) และกรณีการนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/2 
วรรคสองแห่ง พรบ.หลักทรัพย์

 บริษัทจัดการต้องจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน

  10.10.3 การมอบฉันทะ

ในการมอบฉนัทะของผู้ถอืหน่วยลงทนุให้ผูใ้ดเข้าประชมุและออกเสยีงแทน บรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุน 1 รายสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้เพียง 1 ราย

(2) หนังสือมอบฉันทะต้องระบุจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และครั้งที่ของ
การประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้บริษัทจัดการระบุเอกสารที่ผู้รับมอบฉันทะต้องน�ามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

  10.10.4 องค์ประชุม

องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1)  องค์ประชมุต้องประกอบด้วยผู้ถอืหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 25 คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหน่วย
ลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

(2)  ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ใน (1) บริษัทจัดการอาจนัดประชุมใหม่ โดยใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(3)  ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 10.10.1 
(2) (ข) หากปรากฏว่าล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป

  10.10.5 การด�าเนินการประชุม

การด�าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1)  การด�าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ 
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ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม

(2)  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (1) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

(3)  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล�าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (1) หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุเสนอไม่เสรจ็ตาม (2) แล้วแต่กรณ ีและจ�าเป็นต้องเลือ่นการพจิารณา ให้ทีป่ระชมุก�าหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี 
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

  10.10.6 ข้อก�าหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน

   การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
ผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�าหนดระยะ
เวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณี
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลักทรพัย์ และนายทะเบยีนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรอืก�าหนด
ระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตาม 
ที่เคยแจ้งไว้นั้น

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
ดงันัน้ การจ่ายหรอืการแจกจ่ายทรพัย์สนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุผู้ซึง่มชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีน
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ�ากัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่ง
มชีือ่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าว หากได้กระท�าตามข้อก�าหนดในข้อผกูพนั
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการกระท�าไปโดยชอบ

   สิทธิออกเสียง

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติใด 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ หัวข้อ 7.4.7 
“ข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�าหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน มิให้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นให้รวมถึงกองทุนรวมท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทุกประเภท
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  10.11 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อย 1 คณะ เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา
หรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สิน
กจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุลงทนุ โดยบรษิทัจดัการจะแต่งตัง้บคุคลซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ
และความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุน และ/หรือ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน 
โดยคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ และ/หรือ ประกาศของหน่วยงานใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการกองทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1) ผู้แทนจากบริษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทจัดการมีเกณฑ์ 
ในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน คือ

(ก) ไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัอืน่ทีด่�าเนนิการในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึ
หรอืแข่งขันกบัการด�าเนนิการของบรษิทัจดัการ เว้นแต่บรษิทัจดัการแสดงได้ว่ามกีารจดั
โครงสร้างขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้

(ข) ในกรณีที่แต่งตั้งพนักงานของบริษัทจัดการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคคลดังกล่าวต้องด�ารงต�าแหน่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) ต�าแหน่งกรรมการ ผูจ้ดัการของบรษิทัจดัการ หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีก
ชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน

(2) ต�าแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการลงทุน

2) ผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูมี้ประสบการณ์ในกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มคีณุสมบติัและไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(2)  บรษัิทจดัการจะจดัให้มกีารแต่งตัง้บคุคลซึง่เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถและความเข้าใจในธรุกจิจดัการ
กองทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็น 
ผู้จัดการกองทุนเพื่อท�าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือ
ทรพัย์สนิอืน่ทีมิ่ใช่ทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน และปฏบัิตหิน้าท่ีตามกฎหมายและประกาศเกีย่วกับ
การจัดตั้งและจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น
ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ 
กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งต้ังผู้จัดการกองทุนต่อส�านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อ
ผู ้จัดการกองทุนให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายใน 14 วันนับแต่วันที่มี 
การเปลี่ยนแปลง
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10.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

 กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1.80 ล้านบาท (ปี 2562/63 : 1.80  
ล้านบาท)

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

 กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและ 
การสุม่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ของบทีเีอสซ ีส�าหรับปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่จ่ายให้แก่ บรษิทั 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวน 0.85 ล้านบาท (ปี 2562/63 จ�านวน 0.91 ล้านบาท) และ ค่าตอบแทน
การสอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงจ่าย 
ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวน 0.16 ล้านบาท (ปี 2562/63 จ�านวน 0.16 ล้านบาท) 

10.13 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  - ไม่มี -

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

11.1 นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีในปี พ.ศ. 2563 ยังคงด�าเนินงานไปแนวทางเดียวกับนโยบาย
ของกลุ่มบทีเีอส ด้วยจติส�านกึในหน้าทีข่องความเป็นพลเมอืงในภาคธรุกจิทีจ่ะต้องท�าประโยชน์เพือ่ตอบแทนสงัคม
โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน รวมถึงสังคมและชุมชน การให้โอกาสทางการศึกษา
และการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นแก่เด็กและชาวบ้านในชุมชนท่ียากจนในพื้นที ่
ห่างไกล รวมท้ังการส่งเสริมให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ท่ีทันสมัยผ่านทาง 
กิจกรรมต่างๆ

ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย  
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

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

• ดูแลและปรับปรุงการใช้พลังงานของบีทีเอสซีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ม่ันใจว่าการใช้พลังงานในการด�าเนินธุรกิจ
ของบีทีเอสซีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดแผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

• การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีต้องให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน
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• สนับสนุนสิ่งที่จ�าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และ 
การมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

• ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�าเนินการด้านพลังงานทุกปี

จากนโยบายหลักทั้งหมดที่กล่าวไว้ น�ามาสู่การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บีทีเอสซีให้ความส�าคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใน 
การบริหารงาน จึงได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงความส�าคัญและ 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบตามหน้าที่
ของคณะกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดของหลกัการส�าคญัและแนวทางปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึโครงสร้าง
การบริหารจัดการองค์กร ในรายงานประจ�าปีของบีทีเอสซี

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บทีเีอสซไีด้ตระหนกัและเห็นถงึความส�าคญัต่อปัญหาทีก่ลุม่ผูป้กครองทีม่ลีกูพกิารรนุแรงต้องประสบปัญหาใน
การดแูลเดก็พกิาร บีทเีอสซจีงึสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง กบัชมรมผูป้กครองเดก็พกิารโดยการเชือ่มประสานจาก
มลูนธินิวตักรรมทางสงัคม ภายใต้โครงการ respite care หรอืโครงการบรกิารผู้ดแูลคนพกิารทดแทนชัว่คราว 
ในพื้นที่หนองแขมและมีนบุรี เพื่อลดความเหนื่อยล้า ความเครียดจากการดูแลเด็กพิการต่อเนื่องยาวนานซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้การดูแลของกลุ่มผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมการ
ดูแลในชีวิตประจ�าวัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การท�ากิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก รวมไปถึงกระบวนการในการ
เสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันเพื่อให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันด้วย  

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บทีเีอสซเีลง็เห็นถงึความส�าคญักบับคุลากรซึง่เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีามากทีส่ดุ และได้ก�าหนดนโยบายการบรหิาร
ค่าตอบแทนพนกังานอย่างเหมาะสม รวมถงึมกีารปรับปรงุสวสัดกิารให้ครอบคลมุในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�างานให้แก่พนักงานและตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้จัดท�าโครงการศูนย์รับ
ฝากบุตรพนักงานบีทีเอส BTS Child Care Center เพื่อลดภาวะวิตกกังวลในการดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการดแูลบตุร ธดิาของพนกังานจากการน�ามาสถานทีป่ฏบิตังิานเพือ่รอเวลาเลกิงานและกลบับ้านพร้อมกนั
ในช่วงปิดเทอม ท�าให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลทางด้านจิตใจของผู้ปกครองซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร สามารถลดความวิตกกังวล  
มีความสบายใจขึ้น ท�าให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อาทิ  
การจัดอบรมปลกูฝังให้พนกังานให้บรกิารช่วยเหลือสงัคม กบัโครงการค่ายวฒันธรรมองค์กร “Building BTSC 
Culture” เพือ่สร้างการรบัรู ้และปลกูจติส�านกึด้านพฤตกิรรมการท�างานให้แก่พนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการ และ
สร้างพันธะสัญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับ 
การเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท
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หนูด่วนชวนขยัน 

เป็นโครงการท่ีมุง่เน้นและส่งเสรมิให้พนกังานในบทีเีอสซปีระพฤติตนและปฏบิติังานอย่างมคีณุภาพ มรีะเบยีบ
วนิยั มคีวามซือ่สตัย์จงรกัภกัดต่ีอองค์กร และมคีวามภาคภมูใิจในความเป็นพนกังาน รวมทัง้เพือ่เป็นขวัญก�าลังใจ 
และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย มีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน มีใจรักและภักดีและมี
ความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วนดังกล่าว นอกจากจะได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณของบีทีเอสซีแล้ว ยังสามารถน�าคะแนนดังกล่าวไปแลกเป็นเงินรางวัล และสวัสดิการต่างๆ 
ของบทีเีอสซไีด้ เช่น น�าคะแนนไปช�าระแทนเงนิสดค่าสมาชกิรายปีท่ีศนูย์ออกก�าลงักาย หรอืใช้ในการเบิกทุน
การศึกษา เป็นต้น 

จากการด�าเนินโครงการหนูด่วนชวนขยันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด คือ
ด้านวินยัในการท�างานของพนกังานทีด่ขีึน้ โดยสามารถลดอตัราพนกังานส�ารองลงได้ เนือ่งจากพนกังานประจ�า
มกีารหยดุงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี ้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครือ่งใช้ส�านกังานยงัมจี�านวนลดลงด้วย 
ส่วนประโยชน์ต่อพนกังานนัน้เห็นชดัในด้านขวญัก�าลงัใจในการท�างานและช่วยสร้างความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร 
โดยพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

จ�านวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

จ�านวนพนักงาน (คน) 448 455 504 423 475 423 444

ส�าหรบัการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังานนัน้ บทีีเอสซมีกีารพจิารณาให้ทนุต่อเนือ่งแม้ว่าบางกรณพีนกังาน
จะเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2563/64 มีบุตรของพนักงานที่ได้รับ
ทุนการศึกษา จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 99 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

จ�านวน (คน) 478 525 568 625 653 654 682

จ�านวน (เงิน) 5,272,000 5,742,000 6,166,000 6,838,000 7,224,000 7,266,000 7,626,000

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ในเวลา
เดยีวกนัให้ความช่วยเหลอืในด้านเงนิทุนส�ารองฉกุเฉนิ โดยสหกรณ์ออมทรพัย์เป็นการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
ในหมู่สมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

บทีเีอสซไีด้ให้ความส�าคัญกบัการให้บรกิารผูโ้ดยสาร โดยในปี 2563/64 บทีเีอสซไีด้ก�าหนดค่าดชันชีีว้ดัความ
เชื่อมั่นของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และท�าการประเมินผลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังตารางด้านล่าง
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เป้าหมายปี 2563/64 ผลการด�าเนินงานปี 2563/64
การประเมินผลการด�าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการ

ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของ 
ผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 99.5%
ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

99.88 % ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ดีกว่าเป้าหมาย

ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร/
ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง

156,089 ตู้กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ดีกว่าเป้าหมาย 

ความน่าเชื่อถือต่อตั๋วโดยสาร

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง 
ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง

179,206 ครั้ง ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ดีกว่าเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 3.8 ความพึงพอใจโดยรวมได้คะแนน 4.12 จาก
คะแนนเต็ม 5

สูงกว่าเป้าหมาย

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

ผูโ้ดยสารสะสมต้ังแต่ 1 เม.ย. 63 - 31 ม.ีค. 64 
จ�านวน 124.9 ล้านเที่ยวคน 
โดยมีข้อร้องเรียน 316 เรื่อง

ดีกว่าเป้าหมาย

การเพิ่มจ�านวนขบวนรถไฟฟ้า   

จากจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเส้นทางการให้บริการโครงการส่วนต่อขยาย 
สายสีเขียวเหนือ ตั้งแต่สถานีห้าแยกลาดพร้าว – สถานีคูคต ซึ่งเปิดให้บริการเต็มระบบทุกสถานีในปี 2563 
ที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้น�าขบวนรถไฟฟ้าออกให้บริการ ทั้งสิ้น 98 ขบวน ตลอดเส้นทาง 68.25 กิโลเมตร 
ครอบคลุมการเดินทางข้าม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี มีสถานีให้บริการ
ทั้งสิ้น 60 สถานี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในขบวนรถและสถานี ประกอบด้วย

• ตดิตัง้กล้องวงจรปิด ในขบวนรถไฟฟ้าใหม่ทัง้สิน้ 46 ขบวน
• เพิม่พืน้ทีย่นืในขบวนรถไฟฟ้าใหม่ โดยตดิตัง้ทีย่นืพนกัพงิ (Perch Seat) แทนเก้าอี ้ซึง่จะช่วยเพิม่ความจุ

ผูโ้ดยสารได้อกี 10%  ท�าให้ผูโ้ดยสารเดนิทางได้สะดวกรวดเรว็ขึน้
• เพิม่สญัลกัษณ์ขนาดใหญ่ พร้อมเขม็ขดันริภยัส�าหรบัจบัยดึรถเขน็คนพกิารและราวจบัให้ ในขบวนรถไฟฟ้า
• ตดิป้ายสญัลกัษณ์ทีด้่านนอกขบวนรถไฟฟ้าแสดงต�าแหน่งประตเูข้าออกส�าหรบัคนพกิารทีใ่ช้รถวลีแชร์
• จัดท�าทางลาดรถเข็นคนพิการ (Train Wheelchair Ramp) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้รถเข็นคนพิการ

สามารถเข้า-ออกขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกมากยิง่ขึน้
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งทิศทางส�าหรับคนพิการ ภายในห้องลิฟต์โดยสารไปยังจุดรอเข้า-ออก คนพิการที ่

พืน้ชัน้ชานชาลา
• ตดิป้ายสญัลกัษณ์แจ้งทศิทางผูพ้กิาร ภายในลฟิต์โดยสารไปยงัจุดรอเข้า-ออก คนพกิารทีพ่ืน้ชัน้ Upper 

Platform และ Lower Platform
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งให้คนพิการทราบข้อมูลในการติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อเข้าใช้บริการในระบบบีทีเอส  

หน้าห้องจ�าหน่ายตัว๋
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• ตดิป้ายสญัลกัษณ์แสดงอปุกรณ์ส�าหรบัอ�านวยความสะดวกคนพกิารทางการสือ่สารใช้เป็นอปุกรณ์สิง่อ�านวย
ความสะดวก ส�าหรบัใช้ในการตดิต่อกบัปลายทาง

• ป้ายสญัลกัษณ์แจ้งให้ผูพ้กิารทราบว่ามลีฟิต์โดยสารอยูด้่านในสถานี 
• ป้ายสญัลกัษณ์แสดงเคาท์เตอร์บรกิารคนพกิารเพือ่ออกคปูองเดนิทาง
• ป้ายสญัลกัษณ์แสดงต�าแหน่งจดุให้คนพกิารรอรับความช่วยเหลอื กรณทีีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ
• ตดิป้าย Priority Seat ทีน่ัง่ส�ารองส�าหรบัสตรมีคีรรภ์ เดก็ คนชรา พระภกิษุ ด้วยสสีนัสดใส ให้เหน็เด่นชดั 

ในทกุขบวนรถไฟฟ้า
• ตดิตัง้เครือ่งจ�าหน่ายตัว๋โดยสารแบบเทีย่วเดยีวให้เป็นแบบจอสมัผสั (Touch Screen) ทัง้ระบบ
• เพิม่ตูจ้�าหน่ายตัว๋ทีส่ามารถใช้ธนบตัรจ่าย 
• ตดิตัง้ WIFI BTS Xpress เพือ่ให้บรกิารฟรอีนิเทอร์เนต็ไร้สาย (Free Wi-Fi) แก่ผูใ้ช้บรกิารทกุพืน้ทีส่ถานี

รถไฟฟ้าบทีเีอส 30 สถานี
• ติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติเพิ่มเติมในสถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สีเขียวเหนือ) จากสถานีห้าแยก

ลาดพร้าว ถงึสถานคีคูต
• ตดิตัง้จอ LCD ทีช่ัน้ Concourse & Platform, In-Train & Dynamic Route Map ในขบวนรถไฟฟ้าใหม่
• ตดิตัง้ป้ายบอกทาง แผนที ่และสถานทีส่�าคญัๆ ทีส่ามารถเชือ่มต่อจากสถานไีด้ 

การสนับสนุนมาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

• ตดิตัง้จดุคดักรองอณุหภมูขิองผูโ้ดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบ อณุหภมูต้ิองไม่เกนิ 37.5 องศาเซลเซยีส 
ทกุสถาน ีทัง้ 2 ฝ่ังสถานี

• ตดิป้าย และเสยีงประกาศ ให้ผูโ้ดยสารทกุท่านต้องสวมหน้ากากอนามยั/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาทีใ่ช้บรกิาร 
พร้อมทัง้งดการพดูคยุภายในขบวนรถไฟฟ้า หลกีเลีย่งการหนัหน้าเข้าหากนั 

• ตดิสญัลกัษณ์ เว้นระยะห่างในการยนื ต่อควิหน้าห้องจ�าหน่ายตัว๋ การเข้าใช้ระบบรถไฟฟ้า และบนชานชาลา
• จดัจดุบรกิารแอลกอฮอล์ ทกุทางเข้า-ออกสถาน ีพร้อมให้บรกิารแอลกฮออล์เคลือ่นทีบ่นชัน้ชานชาลา
• เพิม่ความถีใ่นการฉดีพ่น และเช็ดท�าความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสมัผสัร่วม ภายในสถาน ี

ทกุชัว่โมง และบรเิวณรอบสถานด้ีวยน�า้ยาฆ่าเชือ้ เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19
• ตดิป้ายประกาศ สแกนลงทะเบยีน “ไทยชนะ” เมือ่เข้าและออกจากขบวนรถไฟฟ้า

การดแูลลกูค้ากลุ่มต่างๆ

นอกจากกลุม่ผู้ใช้บรกิารทัว่ไปแล้ว บีทีเอสซียงัได้สนบัสนนุให้ผูใ้ช้บรกิารทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้บรกิารของ
รถไฟฟ้าบทีเีอสได้อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผูส้งูอายหุรอืกลุ่มคนพกิาร โดยบทีเีอสซไีด้อ�านวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส ด้วยการตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกเพือ่สนบัสนนุ
ให้คนพกิารสามารถเข้าใช้บริการทีส่ถานีรถไฟฟ้าได้เหมอืนกับผูใ้ช้บรกิารปกตใินทุกสถาน ีได้แก่ การตดิต้ังลฟิต์
เพิ่มในสถานีส่วนต่อขยาย ตั้งแต่สถานีส�าโรง ถึง สถานีเคหะฯ และสถานีห้าแยกลาดพร้าว ถึง สถานีคูคต  
การก่อสร้างทางลาดส�าหรบัรถเข็นคนพกิาร พืน้ผวิต่างสมัผสับนพืน้ และอกัษรเบรลล์ทีปุ่ม่กดลฟิต์ส�าหรบัคน
พกิารทางสายตา การตดิต้ังแผงบรกิารในลิฟต์จุดท่ีสองเพ่ือรองรบัคนพกิารท่ีใช้รถเขน็ การจดัท�าทางลาดรถเขน็
คนพกิาร (Train Wheelchair Ramp) เพือ่อ�านวยความสะดวกให้รถเขน็คนพิการสามารถเข้าออกขบวนรถไฟฟ้า
ได้สะดวกมากยิง่ข้ึน การตดิตัง้เครือ่งออกบตัรโดยสารอตัโนมตัใินระดบัความสงูท่ีคนพิการท่ีนัง่รถเขน็สามารถใช้
บรกิารได้ ตดิป้ายสญัลกัษณ์แสดงเคาท์เตอร์บรกิารคนพกิารเพือ่ออกคปูองเดนิทาง ป้ายสญัลักษณ์แสดงต�าแหน่ง
จุดให้คนพิการรอรบัความช่วยเหลอืกรณีท่ีเกดิเหตฉุกุเฉิน ป้ายสญัลักษณ์ท่ีด้านนอกขบวนรถไฟฟ้าแสดงต�าแหน่ง
ประตเูข้าออกส�าหรบัคนพกิาร รวมทัง้การจดัท�ามาตรการให้ความช่วยเหลอืคนพกิารโดยพนกังานประจ�าสถานทีี่
ผ่านการอบรมด้านการดแูลและช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่คนพกิารท่ีเข้ามาใช้บรกิารในสถานอีย่างเหมาะสม
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บทีีเอสซี มนีโยบายให้คนพกิารเดนิทางด้วยรถไฟฟ้าบทีเีอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร เพือ่เป็นการเปิด
โอกาสให้คนพกิารสามารถเข้าถงึบรกิารขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึน้ เพยีงแค่แสดงบตัรหรอืสมดุประจ�าตัว 
คนพกิารทีอ่อกโดยส�านกังานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิ กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

บทีเีอสซีได้เพิม่มาตรการความปลอดภัยให้แก่คนพกิารทางการมองเหน็ในการใช้บนัไดเล่ือน โดยพนกังานรกัษา
ความปลอดภยัเป็นผูด้แูลตัง้แต่เข้าระบบ และน�าขึน้บนัไดเลือ่นจากชัน้จ�าหน่ายตัว๋ส่งขึน้ชานชาลา จนเข้าขบวน
รถไฟฟ้าทกุคร้ังทีเ่ดนิทางมาใช้บริการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ให้พนักงานสถานรีบัทราบก่อนขึน้รถไฟฟ้า
บทีเีอส และได้มกีารจดัอบรมให้กบัพนกังานรกัษาความปลอดภยัและเจ้าหน้าทีส่ถาน ีเรือ่ง “การน�าทางคนพิการ
ทางการมองเห็นในการเดนิทางโดยรถไฟฟ้าบทีเีอส” ก่อนเปิดให้บรกิาร โดยได้รบัความร่วมมอืจากสมาคม 
คนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัรถไฟฟ้าบีทีเอส มีผูโ้ดยสารท่ีเป็นคนพกิารปกตแิละคนพกิารประเภทต่างๆ 
มากข้ึนทกุปี นบัตัง้แต่มีการเปิดให้บรกิารในเดอืนธนัวาคม 2542 โดยในปี 2563/64 ท่ีผ่านมา มผีูม้าใช้บรกิาร
รวมท้ังสิน้ 879,144 เทีย่วคน

การรบัฟังความคดิเหน็ของลูกค้า

บทีีเอสซีให้ความส�าคญักบัการรบัฟังเสยีงของลูกค้า โดยทุกความเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บรกิาร บทีีเอสซจีะ
น�ามาพจิารณาเพือ่น�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการปฏบัิตงิานด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ผ่านช่องทางหลกัได้แก่ ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์บทีเีอส 
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ nuduan@bts.co.th www.bts.co.th  กล่องรบัความคดิเหน็ประจ�าสถาน ีการสือ่สารผ่าน
เครอืข่ายสือ่ออนไลน์ ได้แก่ เพจรถไฟฟ้าบทีเีอส ทวติเตอร์ BTSSkyTrain LINE: @btsskytrain และ Application 
BTS SkyTrain ทีผู้่โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมลูการให้บรกิารก่อนใช้บริการรถไฟฟ้าบทีีเอส ในแต่ละสถานี
แบบ Real Time

การส�ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีีเอส

บทีเีอสซีจัดให้มีการส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีีเอสเป็นประจ�าทุกปี เพือ่เป็นการประเมนิผล
การด�าเนนิงานในด้านต่างๆ ของบทีเีอสซ ีและจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการให้บรกิารด้านต่างๆ และ
เพือ่ปรบัปรงุการให้บรกิารให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้โดยสารอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ โดยในปี 2563 
คะแนนความปลอดภยัยงัคงเป็นอนัดบัที ่ 1 ซึง่แสดงให้เหน็ว่าผูใ้ช้บรกิารมคีวามเช่ือม่ันในระบบการเดนิรถและ
มาตรการในการดแูลผูโ้ดยสารว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการ

ในปี 2563 บทีเีอสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้า
บทีเีอส โดยมกีลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 3,850 คน จากทัง้หมด 52 สถาน ี สรปุผลความพงึพอใจในการให้บรกิาร 
โดยรวมได้คะแนน 4.12 จากคะแนนเตม็ 5 โดยด้านทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ คอืด้านความปลอดภยัโดยผูใ้ช้บรกิาร 
มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก 4.29 คะแนน รองลงมาในปีนี ้คอื ด้านความน่าเชือ่ถือของการเดนิรถไฟฟ้า 
4.22 คะแนน  ด้านคณุภาพ/สิง่อ�านวยความสะดวกบนสถานแีละในขบวนรถ 4.20 คะแนน ด้านการประชาสมัพนัธ์
และการให้ข้อมูล 4.14 คะแนน ด้านการบริการของพนกังานสถาน ี 4.12 คะแนน  ด้านความคุม้ค่าในการใช้
บริการรถไฟฟ้าบทีเีอส 4.10 คะแนน และด้านบตัรโดยสารและการตลาด มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 3.85 คะแนน
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2559 - 2563

5. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
ข้อกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และ
ในปี 2557 บทีเีอสซไีด้รบัมอบใบรบัรอง ระบบการจัดการสิง่แวดล้อม ISO 14001: 2004 จากบรษิทั บโูร เวอรทิสั 
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าบีทีเอส 
มีระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ในปี 2561 บีทีเอสซีได้ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด คือ ISO 14001:2015  
โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 บีทีเอสซีได้รับการต่ออายุการรับรองจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

 

5. ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015 

บ ีท ีเ อสซ ีได ต้ ร ะหนัก ใน เ รื ่อ งของสิ ง่ แ วดล อ้มโดยการควบค ุมกร ะบวนการ  ผลติภ ัณฑ ์ 

และบรกิารใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายขององคก์รนอกเหนือจากที่ไดเ้พิม่ความเขม้งวดใ

นการปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทัง้ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาเศรษฐกจิ 

สิง่แวดลอ้มและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และในปี 2557 บทีเีอสซไีดร้ับมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม 

ISO 1 4 0 0 1 :  2 0 0 4  จ า ก บ ร ษิ ัท  บ ูโ ร  เ ว อ ร ทิ ัส  เ ซ อ ท ฟิ ิ เ ค ชั ่น  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) 

แ ล ะ ม ีก า ร ต ร ว จ ต ดิ ต า ม อ ย ่า ง ต ่อ เ นื ่อ ง ท ุก  ๆ  ป ี  

เพื ่อแสดงใหเ้ห็นว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสมีระบบบริหารจัดการที่ ย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

สอดคล ้อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น สิ่ ง แ ว ด ล ้อ ม ต า มที่ ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด  ใ น ปี  2 5 6 1  บีที เ อ สซี  
ได ้ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น สิ ง่ แ ว ด ล อ้ ม ใ ห เ้ ป็ น เ ว อ ร ์ชั ่น ล ่า ส ุด  ค ือ  ISO 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 

โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 บทีเีอสซไีดร้ับการตอ่อายกุารรับรองจาก บรษัิท บเีอสไอ 

กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

บีทีเอสซีได้รับเชิญให้เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการก�ากับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการประสานนโยบายและการด�าเนินงานด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งที่ย่ังยืน ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการพัฒนาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย โดยบีทีเอสซีถูกจัดให้อยู่ในหมวดพลังงานประเภทขนส่ง (Transport) ซึ่งรถไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน
มาตรการส�าคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ของประเทศไทย โดยเมื่อ
ประชาชนได้เปลี่ยนวิธีการเดินทาง จากยานพาหนะที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ เช่น รถยนต์ 
จักรยานยนต์ รถโดยสาร รถสาธารณะต่างๆ มาใช้รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติลดน้อยลง และผลการด�าเนินงานใน 
ปี 2563/64 รถไฟฟ้าบทีเีอสมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ังสิน้ 74,600 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ และได้เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก.  
ในระดับเครื่องหมายการรับรองคาร์บอนเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) บีทีเอสจึงสามารถช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 74,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน

ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน ในปี 2563 บีทีเอสซีได้ด�าเนินการโครงการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า อาคารส�านักงาน 
และโรงจอดและซ่อมบ�ารงุรถไฟฟ้า เพือ่ทดแทนเครือ่งปรบัอากาศเดมิท่ีเสือ่มสภาพจากการใช้งาน ซึง่ได้ด�าเนนิการ
ต่อเนือ่งมาโดยตลอด และในปีนี ้ได้ท�าการเปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วนเป็นจ�านวนทัง้สิน้ 25 เครือ่ง 
ส่งผลให้การใช้พลงังานลดลง 220,847 กโิลวัตต์-ชัว่โมงต่อปี หรอืประหยดัเงนิได้ประมาณ 822,947 บาทต่อปี 
และได้ด�าเนนิโครงการเปลีย่นหลอดไฟส่องสว่างในขบวนรถไฟฟ้า จากหลอดไฟแสงสว่างชนดิฟลอูอเรสเซนต์ 
เป็นหลอดชนืดแอลอีดี (LED tube) โดยในปี 2563 ได้ด�าเนินการไปจ�านวน 8 ขบวน เกิดเป็นผลประหยัด 
229,482 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้ประมาณ 855,123 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ประหยัดพลังงานอื่นๆ ได้แก่ การขอความร่วมมือปรับตั้งเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา โครงการปิดไฟฟ้าเมื่อ
เลิกใช้งาน โครงการปรับปรุงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึงได้ด�าเนินงานมาต่อเนื่องทุกปี และได้เข้าร่วมโครงการ 
Earth Hour โดยท�าการปิดไฟทั้งหมดของอาคาร BTS เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จัดโครงการหนูด่วนชวนขึ้นลงด้วย
บันได และโครงการหนูด่วนชวนประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการปลุกจิตส�านึกของพนักงานในการอนุรักษ์
พลังงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

บีทีเอสซีได้มีการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางรถไฟฟ้า ตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี  โดย
ประสานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยในปี 2563 ได้ท�าการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการตรวจวัด
คุณภาพอากาศและเสียง แยกเป็น ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10), 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ตะกั่ว (Pb), การ
ตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง (Leq 24hr) , ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) 
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โดยพืน้ทีศ่กึษาแยกเป็นตัวแทนพ้ืนทีร่มิถนน คอืสถาบนัการบนิพลเรอืน อาคารหอแว่น (ถนนสลีม) และอาคาร
ไดมอน (ถนนนราธิวาส) ตวัแทนพืน้ทีท่ัว่ไป คอื โรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ (ถนนสาทร) โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตียน
วิทยาลัย (ถนนประมวล) และโรงเรียนแสงหิรัญ (ถนนสุขุมวิท) รวม 6 แห่ง ผลการตรวจวัด พบว่า พื้นที่ริม
ถนนมีความเข้มข้นของอากาศสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป และในภาพรวมแล้ว คุณภาพอากาศและระดับความดังเสียง
ตามแนวเส้นทางมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2563 ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอากาศ คือ 
1. ความเร็วและทิศทางลม สภาพพื้นที่ กิจกรรมบริเวณพื้นที่ตรวจวัดการจราจร และฤดูกาล  2. ฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ริมถนน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาการจราจรและการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างตามแนวเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร 3. ฝุน่ละอองท่ีเกดิขึน้มากในอดีต (พ.ศ.2535-2537) ของกรงุเทพมหานคร 
มีแหล่งก�าเนิดมาจากการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย การจราจรที่ขวักไขว่ตลอดเวลาไม่เว้นแต่ละวัน ช่วย
ส่งเสริมให้ฝุ่นฟุ้งกระจายมากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากมีระเบียบควบคุมมลพิษ
จากการก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร ส่วนระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน พบว่า มีระดับเสียงมากกว่า
คร้ังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2538 โดยเฉพาะสถานีตรวจวัดบริเวณพื้นท่ีริมถนนท่ีมีระดับเสียง
มากกว่าพื้นที่ทั่วไป ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษริมถนนก็พบว่ามีค่าเกิน
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ที่ 70 เดซิเบล(เอ) เช่นเดียวกัน

ด้านการระบายน�า้จากสถานภาพการระบายน�า้โดยท่ัวไปของคลองช่องนนทร ีและคลองสาทร พบว่า ในปัจจบัุน
ส�านักการระบายน�้าได้ใช้คลองทั้งสองเป็นพื้นที่เพื่อระบายน�้าออกจากพื้นที่ปิดล้อมของกรุงเทพมหานครใน
เขตพระนคร โดยได้ด�าเนินการตามแผนงานเพื่อป้องกันน�้าท่วมกรุงเทพมหานคร โดยสรุปคลองสาทรและ
คลองช่องนนทรียังคงมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีได้ก�าหนดไว้ของส�านักการระบายน�้า
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการตรวจวัดครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) ของปี 2563 ได้ท�าการ
ส�ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า โดยศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุมของนกและส�ารวจสัตว์ป่าอพยพ เช่น  
นกนางแอ่นบ้าน ในฤดูหนาว ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสิ่งแวดล้อมจากนกนางแอ่นท่ีจะบินมาในช่วงฤดูหนาวบริเวณสวนลุมพินี ถนนสีลมเป็นบริเวณที ่
เส้นทางโครงการได้พาดผ่าน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพชีวิต โดยส�ารวจความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
เกีย่วกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส การศกึษาผลกระทบทางสงัคม-เศรษฐกจิ ทีไ่ด้รบัทัง้ด้านบวกและลบ รวมถงึทศันคติ
ท่ีมีต ่อโครงการ ซึ่งด�าเนินการเก็บข้อมูลครอบคลุมประชากรที่ใช ้เส ้นทางของระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครทั้งเส้นทาง

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

บีทีเอสซีร่วมสนับสนุนกิจกรรมประหยัดพลังงานในวัน Earth Day เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยปรับลด 
แสงสว่างบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีลง 25% และจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร
ส�านักงานใหญ่ เพื่อลดโลกร้อน ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง สามารถปรับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1.85% 
และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 749 ตัน นอกจากนี้บีทีเอสซียังได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ หน่วยงานเอกชน และรฐับาล ชวนคนเมอืงปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปลูกเพือ่ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” 
หนนุ 1 ล้านต้นสร้างพืน้ทีส่เีขียวทัว่กรงุ โดยบทีีเอสซสีนบัสนุนต้นไม้จ�านวน 100,000 ต้น จดักจิกรรม “บีทเีอส 
ดูแลโลก เราดูแลคุณ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 
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ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เสมือนการสร้างภูมิ
ต้านทานในระยะยาวอีกด้วย

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นเวลากว่า 21 ปี บีทีเอสซีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของสังคมคนกรุงเทพฯ 
นอกจากจะมหีน้าทีห่ลกัคอืการให้บรกิารระบบขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนแล้ว บทีเีอสซยีงัให้ความส�าคญัใน
การท�าประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด 

ด้านสังคม 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บีทีเอสซี ร่วมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท 
และกรงุเทพมหานคร ให้ประชาชน ทกุเพศ ทกุวยั โดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอสฟร ีไม่มค่ีาใช้จ่ายในวนัส�าคญัต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 
เซนตเิมตร หรอือายไุม่เกนิ 14 ปี โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอสฟรตีลอดทุกเส้นทาง วนัสงกรานต์ (วนัผูส้งูอายแุห่งชาติ) 
ระหว่างวันที ่13 – 15 เมษายน 2563 ให้ผูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป โดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอสฟร ีวนัแม่แห่งชาติ  
12 สงิหาคม 2563 บทีเีอสร่วมสนบัสนนุให้ลกูได้แสดงความกตญัญกูตเวทต่ีอแม่ และส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั
ให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน โดยลูกสามารถพาแม่โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดสาย ทุกเส้นทาง 
รวมทั้งส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท สายสีลม และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ได้ส่งเสริมให้ บุตรหลาน 
พาคุณพ่อเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ฟรี เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ท�ากิจกรรมร่วมกันใน 
วันพิเศษดังกล่าว

การบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 21 ปี โดยเชิญชวนพนักงานร่วมท�าบุญ 
บริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยทุก 3 เดือน ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต ทั้งหมด 869 
ยูนิต (คน) ได้โลหิตจ�านวน 347,600 ซีซี  รวมตลอดทั้ง 21 ปี ได้โลหิตทั้งสิ้น 5,163,750 ซีซี

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บีทีเอสซี 
ได้เชญิชวนประชาชน และผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส ร่วมจดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล โดยมผีูบ้รหิารบทีเีอสซี 
เป็นผู้น�า จุดเทียน ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ 

กิจกรรมหนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 13 “กินเจ กินผัก รักษาโรคภัย”  ซึ่งบีทีเอสซี ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัด
ต่อเนือ่งกนัมาเป็นปีที ่13  และในปีท่ีผ่านมา ได้รบัความร่วมมอืจากพนัธมติร เอม็บเีค เซน็เตอร์ สยามพิวรรธน์ 
และเครือสหพัฒน์ จัดให้บริการอาหารเจฟรีแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 19 -  21 ตุลาคม  2563   ณ บริเวณ
ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ และลานอเนกประสงค์ทางเดินเชื่อมบีอาร์ทีสถานีรถไฟฟ้า 
ช่องนนทร ีเพือ่เชญิชวนให้ประชาชนท่ัวไปร่วมกนัท�าบญุในเทศกาลกินเจ งดเว้นการบรโิภคเนือ้สตัว์ ประพฤติตน
อยู่ในศีลธรรม โดยในปีนี้ บีทีเอสซี ได้ค�านึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจาก 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดงาน โดยจัดเป็นกล่องอาหารเจสุขภาพ 
พร้อมทัง้ใช้ภาชนะบรรจอุาหารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และจัดจดุคดักรองอณุหภมูบิรเิวณทางเข้า ให้ประชาชน
สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งรักษาระยะห่างทางสังคม ตลอดระยะเวลา 3 วันในการจัดงาน 

นอกจากนี ้ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บทีเีอสซีได้เปิดให้บรกิารผู้โดยสารครบ 3,500,000,000 เท่ียวคน รวมระยะทาง
กว่า 104,380,000 กโิลเมตร นบัตัง้แต่รถไฟฟ้าบทีเีอสเปิดให้บรกิารเทีย่วแรกเมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 2542 จนถงึ
ปัจจุบัน บีทีเอสซีมีการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย 
ในการใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น



รายงานประจำาปี 2563/64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 93

ด้ำนกีฬำ

บทีเีอสซีเลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการกีฬาซึง่นอกจากจะส่งผลดต่ีอสขุภาพแล้วยงัสามารถสร้างเยาวชนให้เป็น
คนดีต่อไปในภายภาคหน้า จึงได้ให้การสนับสนุนการกีฬาให้กับ องค์กร สมาคมต่างๆ โดยในปี 2563 ได้จัด
ซือ้อปุกรณ์กฬีาให้สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 เพือ่น�าไปบรจิาคให้แก่โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร กจิกรรม
การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรม
การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “อมตะ 
สปริง คันทรี คลับ”

อีกทั้งยังได้เป็นสปอนเซอร์หลักให้สโมสรทีมฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี ของสมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 (ออมสิน ริจินัลลีก) ซึ่งมีการพัฒนาทีมฟุตบอลทั้งในระดับเยาวชนและระดับอาชีพ
มาอย่างต่อเนื่อง

ด้านสาธารณสุข

บทีเีอสซ ีร่วมกบั กระทรวงสาธารณสขุ มุง่มัน่รณรงค์ กระตุน้ให้ประชาชนมสีขุอนามยัทีด่ ี“กนิร้อน ช้อนกลาง 
ล้างมือ” โดยแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารที่มาใช้บริการบริเวณ
สถานรีถไฟฟ้าบทีเีอสสยาม นอกจากนีย้งัได้แจกหน้ากากอนามัยร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ  อาท ิกรมการขนส่ง
ทางราง กรมการแพทย์ทหารบก รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยแจก 2 ช่วงเวลาต่อวัน ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
จ�านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีห้าแยกลาดพร้าว สถานีหมอชิต สถานีสยาม สถานีอโศก สถานีศาลาแดง และ 
สถานีบางหว้า พร้อมทั้ง ติดโปสเตอร์ แบนเนอร์ และเผยแพร่ภาพในจอแอลอีดีภายในขบวนรถไฟฟ้า ถึงการ
ประชาสมัพนัธ์ วิธีป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากเชือ้ไวรสัฯจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid-19) เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่
ผู้โดยสาร บีทีเอสซียังคงน�าขบวนรถไฟฟ้าออกวิ่งให้บริการมากที่สุด 98 ขบวน เพื่อส่งเสริมมาตรการ Social 
Distancing นอกเหนือจากมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ 

ท้ังนี ้บทีเีอสซไีด้ออกมาตรการดแูลผูโ้ดยสารเพิม่เตมิ โดยการขยายเวลาบตัรโดยสาร ทีม่เีทีย่วเดนิทางในบตัร
หมดอายุ ในช่วงวิกฤติเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2563 
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และล่าสุด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน หรือผู้โดยสารทุกท่าน อีกด้วย

ด้านการศึกษา

บทีเีอสซีได้เปิดโอกาสให้สถาบนัการศึกษาท่ัวประเทศ รวมท้ังหน่วยงานในต่างประเทศ เข้าเยีย่มชม ศึกษาดูงาน 
และรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน  การบริหารงานรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า และการซ่อม
บ�ารุงรักษา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 – มีนาคม 2564   
มีจ�านวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 12 คณะ จ�านวน 967 คน จ�าแนกได้ดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถม 
5 คณะ จ�านวน 813 คน และคณะเยี่ยมชมที่ขอรับฟังบรรยายสรุป ระดับอุดมศึกษา 4 คณะ จ�านวน 104 คน 
หน่วยงานรัฐบาล 2 คณะ จ�านวน 30 คน หน่วยงานเอกชน 1 คณะ จ�านวน 20 คน

อนึง่ ตัง้แต่ต้นปี 2563 ประเทศไทยและทุกประเทศทัว่โลก ประสบภยัพบิตักิารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) บีทีเอสซีได้ตระหนักถึงวิกฤติครั้งนี้ โดยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
เนือ่งจากรถไฟฟ้าบทีเีอสเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ จึงได้จดัให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชือ้ดงักล่าว โดยการเพิม่ความถีใ่นการฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้ในขบวนรถไฟฟ้า ท�าความสะอาดจดุสมัผสัร่วมต่างๆ 
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อาทิ ท�าความสะอาดตู้จ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ราวจับบันไดเลื่อนและบันไดธรรมดา และทุกพื้นที่ที่ง่ายต่อการ
สัมผัส จัดให้มีแฮลกอออล์หรือเจลล้างมือทุกทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า คัดกรองวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร ซึ่งการ
ด�าเนินการต่างๆ นี้ บีทีเอสซีได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ปี2563 จนถึงปัจจุบันอย่าง 
เข้มงวด ถึงแม้การเดินทางของประชาชนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และจากนโยบายของภาครัฐท่ีขอให้หยุด 
อยูก่บับ้านลดการเดนิทาง ท�างานจากท่ีบ้าน (Work From Home) ท�าให้ปรมิาณผูโ้ดยสารลดลงเป็นจ�านวนมาก 
แต่บีทีเอสซียังคงให้บริการด้วยความถ่ีในการเดินรถ 2 นาที 40 วินาที เพื่อให้มีขบวนรถไฟฟ้ามากพอที่ 
ผู้โดยสารจะเลอืกโดยสารหรอืรอขบวนถดัไป เพือ่ลดความหนาแน่นภายในขบวนรถไฟฟ้า ตามมาตรการรกัษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทางหนึ่ง

11.2 นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจัดการ

11.2.1  นโยบายภาพรวม

บรษิทัจดัการบรหิารกองทนุภายใต้การจดัการด้วยความเป็นธรรม และยงัค�านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้   

1.  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.  นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

นโยบายทัง้สองแสดงออกถงึความตระหนกัของบรษิทัในฐานะนกัลงทนุสถาบนัทีจ่ะร่วมผลกัดนัให้เกิดการ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึให้ทกุฝ่ายร่วมยดึมัน่ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยผูถ้อืหน่วยสามารถดรูายละเอยีดนโยบายทัง้สองของบรษิทัเพิม่เตมิได้ที ่www.
bblam.co.th

11.2.2 การด�าเนินงาน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามข่าวสารการด�าเนินงานตามโยบายท่ีก�าหนดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
รวมถึงรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล

11.2.3  การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

11.2.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บรษิทัจัดการยดึมัน่ในวสิยัทศัน์ขององค์กร “เป็นสถาบนัการเงนิทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากผูล้งทนุให้บรหิาร
เงินลงทุน ด้วยความยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ” ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี นับต้ังแต่ 
จัดตั้งองค์กร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการด�าเนินกิจการ  
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม

บริษัทจัดการสนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant &Protect” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อันนับเป็น Collaboration Platform ที่เป็นกลไกเพื่อการระดมทุน เพื่อปลูกไม้ให้ได้ผืนป่า
ผ่านภาคีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มอบเงินจ�านวน 120,000 บาท ร่วมปลูกต้นไม้
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ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 3 ไร่ เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าใหม่ ปลูก
ป่าเสริมและดูแลป่า ทั้งมุ่งหวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น โดยปลูกพืชเศรษฐกิจและ
พัฒนาให้พื้นที่ปลูกป่ามีระบบนิเวศที่สมดุลได้ในอนาคต สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  

นอกจากนี ้บรษิทัจดัการยงัเป็นสือ่กลางเชือ่มโยงระหว่างมลูนธิ ิหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ด้วยการจดัท�า
โครงการเพือ่สงัคมกบันกัลงทุนท่ีต้องการการลงทุนระยะยาวในบริษทัทีม่ส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
สังคม มีบรรษัทภิบาลที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะน�าไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน ผ่านกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ซึ่งเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยท่ีมอบรายได้จากค่า
ธรรมเนยีมจดัการกองทนุร้อยละ 40 สนบัสนนุโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทีมุ่ง่สร้างอนาคตใหม่ให้
สงัคมไทยในประเดน็ส�าคญั เช่น การศกึษา ความเหลือ่มล�า้ในสงัคม การทจุรติคอร์รปัชัน่ และสิง่แวดล้อม  

ส�าหรับกองทุน BKIND จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งในปีนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในการบริหารกองทุน
ภายใต้แนวคดิทีว่่า “กจิการทีม่กี�าไรและยัง่ยนืต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการประกอบธรุกจิ เพือ่ยกระดบัสงัคม
ไทยอย่างแท้จริง  นับตั้งแต่จัดตั้ง กองทุนนี้มอบผลตอบแทนคืนสู่สังคม 53 โครงการ คิดเป็นจ�านวนเงิน
เกือบ 42 ล้านบาท โดยในช่วงเดือนเมษายน 2563 ท่ีผ่านมาบริษัทจัดการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยความ
ร่วมใจจากพนักงานร่วมกับกองทุน BKIND ปันน�้าใจระดมเงินบริจาครวม 1 ล้านบาท ส่งมอบให้กับ 
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับ
รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เช่นเดยีวกบักองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) น�ารายได้ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนยีม
การจัดการกองทุนบริจาคให้กับหน่วยงานท่ีรณรงค์เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
กองทุน B-THAICG อันสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจ และมุ่งมั่นท่ีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในสังคมไทย

กิจกรรมการให้ความรู้กับประชาชนและนักศึกษาทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัทจัดการยังให้ความส�าคัญกับความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน (Financial 
Literacy) โดยเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการออมและวางแผนทางการเงินอย่าง
ต่อเน่ือง โดยปีน้ีเข้าสูปี่ที ่4 สอดคล้องกบัพันธกจิองค์กรท่ีว่า “ท�าให้ครอบครวัไทย มคีวามมัน่คงทางการเงนิ” 
ผ่านการจัดกิจกรรม Investment  Workshop ในกรุงเทพฯ รวมถึงการมอบความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา
ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย BF Knowledge Center (ศูนย์ความรู้กองทุนบัวหลวง) ทั้งในรูปแบบการ
งานสัมมนา และสัมมนาออนไลน์ อันจะเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งในการช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนี้

1. กจิกรรม Investment Workshop โดยกองทนุบวัหลวงจดัขึน้เองในกรงุเทพฯ เพ่ือให้ประชาชนทีส่นใจ
เข้าร่วมกิจกรรม ส�าหรับในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 

2. กิจกรรมเดินสายให้ความรู้ในต่างจังหวัด โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาส�าคัญๆ ในจังหวัดต่างๆ  
ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน เพื่อให้นักศึกษารวมถึงประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วมงาน ส�าหรับปี 2563 กิจกรรมภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกลงทุนกับกองทุนบัวหลวง 2563” 

3. การจดักจิกรรมให้ความรูท้างการเงนิ ตามทีม่หีน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมอื นอกเหนอืจากกจิกรรม
ที่กองทุนบัวหลวงจัดขึ้นเอง 

“
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4. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลงทุน ร่วมกับบมจ. ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง  
ในโครงการ “Stock Master University” (SMU) หัวข้อ“ก้าวแรกกับการลงทุนในกองทุนรวม”

กิจกรรมมอบน�้าใจตอบแทนสังคม

อกีหนึง่กจิกรรมตอบแทนความดกีลบัคนืสูส่งัคมทีบ่รษิทัจดัการ โดยทมี BBL Distribution ร่วมกบัธนาคาร
กรุงเทพ ทั้งภาคนครหลวงและภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มอบสิ่งของที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพให้กับประชาชน 
รวมถึงให้บริการตั้ง “ตู้มิตรคู่บ้าน” บริเวณจุดต่างๆ กระจายตามสาขาธนาคารกรุงเทพ รวมถึงมอบถุง
ยังชีพให้ชุมชน 

12. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 12.1 สรปุความเหน็ของหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน/หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัจดัการ

ความเห็นของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

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

ความเห็นของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของฝ่ายงานต่างๆ 
ท่ีรบัผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบรหิารจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตัิ
งานทีก่�าหนด โดยการตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคมุภายในนีเ้ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ�าปี
ท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานท่ีมคีวามอสิระในการด�าเนนิงาน 
จงึรายงานผลการปฏิบตังิานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายใน ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจัดการกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานมคีวามรดักมุและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่กีย่วกบัระบบควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัการจดัการ
กองทุนที่เป็นสาระส�าคัญ มีการมอบหมายบุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่ 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท�าให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

 12.2 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน/หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ

  12.2.1 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

(1)  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การท�างาน 

และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

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

(2)  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2555 ได้พจิารณาคณุสมบตั ิวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 
และการอบรมของนายสธุร์ี คนัธารวงสกลุ แล้ว เหน็ว่าเหมาะสมจงึแต่งตัง้ให้เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุใน
หน่วยงาน Compliance &Legal เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3)   หน่วยงาน Compliance & Legal ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า 
หน่วยงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  12.2.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ

(1)  นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ของบรษัิท 
โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การท�างาน 

และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ 
นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 ได้พจิารณาคณุสมบตั ิวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ 
และการอบรมของ นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท

(3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ ในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าฝ่ายงานนี้ 
จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 13.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

  13.1.1 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลที่

เกี่ยวข้อง

วันที่ท�า

ธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม ชื่อ

ทรัพย์สิน

ประเภท

ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก อัตราผล

ตอบแทน

มูลค่า

(ล้านบาท)

ธ.กรุงเทพ 1 ก.ย. 63 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

CB20D03C พันธบัตร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

0.48% 124.85

  13.1.2 ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไปและในราคาตลาด 

  13.1.3 นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณี
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด  
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และ 
จะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

  13.1.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.  ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด

2.  ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม

 13.2 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

  13.2.1 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

- ไม่มี -

  13.2.2 ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

- ไม่มี -

  13.2.3 นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณี
ดงักล่าว บรษิทัจัดการจะก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปและในราคาตลาด ซึง่
สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาและเงือ่นไขท่ีให้กบับคุคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏบิตัิ
ตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน
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  13.2.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
ประกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม

 13.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล
แอสโซซิเอชั่น

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารธนชาต Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทิสโก้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารยูโอบี เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด 
(ไทย)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บจ.หลักทรัพย์ เอเซียพลัส Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



14.ข้อมูลทางการเงนิทีส่�าคญั

15.ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน

การวิเคราะห์และค�าอธบิายของ

บรษิทัจดัการ(Management

DiscussionandAnalysis:

MD&A)

16.รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์

ส่วนท่ี4
ฐานะการเงนิ

และผลการด�าเนนิงาน
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ส่วนที่ 4
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

14. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 

 14.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นส�าหรับงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

ผูส้อบบญัชใีห้ความเหน็ว่า งบการเงินของกองทุนแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2564 ผลการด�าเนนิงาน 
การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิและกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก�าหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ 
ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดย บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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 14.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล 

ณวันที่31มีนาคม

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2562

บาท
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม บาท
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม บาท
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตาม

มูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: 61,724 ล้านบาท 
(2563 : 61,472 ล้านบาท  
2562 : 61,432 ล้านบาท))

44,790,000,000 98.48 52,410,000,000 98.03 59,100,000,000 98.04

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม  
(ราคาทนุ: 604 ล้านบาท (2563: 957 ล้านบาท 
2562: 1,105 ล้านบาท))

604,568,151 1.33 958,506,834 1.84 1,106,545,817 1.84

เงินฝากธนาคาร 67,907,912 0.15 38,987,357 0.11 66,972,989 0.11

ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 12,560,264 0.03 50,012,453 0.09 - 0.00

ดอกเบี้ยค้างรับ 5,691 0.00 44,774 0.00 82,840 0.00

สินทรัพย์อื่น   4,403,109 0.01 4,066,558 0.01 4,831,122 0.01

รวมสินทรัพย์   45,479,445,127 100.00 53,461,617,976 100.00 60,278,432,768 100.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - - - - 141,433,034 0.23

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 144,366,380 0.32 24,797,200 0.05 9,585,938 0.02

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 694,034 0.00 542,300 0.00 6,015,255 0.01

หนี้สินอื่น 12,475,159 0.03 28,231,553 0.05 2,081,899 0.00

รวมหนี้สิน 157,535,573 0.35 53,571,053 0.10 159,116,126 0.26

สินทรัพย์สุทธิ 45,321,909,554 99.65 53,408,046,923 99.90 60,119,316,642 99.74

ทุนจดทะเบียน

หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย
 มูลค่าหน่วยละ 9.6920 บาท
 (2563: 10.0810 บาท 2562: 10.6110 บาท)

56,097,296,000 123.34 58,348,828,000 109.14 61,416,468,000 101.89

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 56,097,296,000 123.34 58,348,828,000 109.14 61,416,468,000 101.89

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม (10,775,386,446) (23.69) (4,940,781,077) (9.24) (1,297,151,358) (2.15)

สินทรัพย์สุทธิ 45,321,909,554 99.6553,408,046,923 99.90 60,119,316,642 99.74

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 7.8303 9.2273 10.3868
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งบก�ำไรขำดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม
(หน่วย : บาท)

2564 2563                  2562

บาท
ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม บาท

ร้อยละของ 
รายได้รวม

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ*

2,107,794,176 99.77 4,798,391,947 99.58 4,603,000,520 99.62

ดอกเบี้ยรับ 4,811,096 0.23 20,352,140 0.42 17,652,577 0.38

รวมรายได้ 2,112,605,272 100.00 4,818,744,087 100.00 4,620,653,097 100.00

ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 42,047,045 1.99 47,814,144 0.99 52,830,373 1.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 11,212,545 0.53 12,750,438 0.26 14,088,099 0.30

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4,455,704 0.21 5,112,377 0.11 5,350,000 0.12

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 8,927,187 0.43 8,390,931 0.17 12,544,041 0.27

ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน 58,574 0.00 77,297 0.00 - -

ค่าใช้จ่ายอื่น 8,466,753 0.40 14,585,715 0.30 10,459,823 0.23

รวมค่าใช้จ่าย 75,167,808 3.56 88,730,901 1.84 95,272,336 2.06

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,037,437,464 96.44 4,730,013,186 98.16 4,525,380,761 97.94

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (7,872,042,832) (372.62) (6,729,850,906) (139.66) (6,300,031,837) (136.35)

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจาก
การด�าเนินงาน

(5,834,605,368) (276.18) (1,999,837,720) (41.50) (1,774,651,076) (38.41)

บาท

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท
(ปรับปรุง)1

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท
(ปรับปรุง)1

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ

รายได้จากค่าโดยสาร 3,714,868,539 100.00 6,814,244,379 100.00 6,962,495,261 100.00

หัก: ค่าใช้จ่ายพนักงาน (561,990,363) (15.13) (693,011,991) (10.17) (785,443,493) (11.28)

 ค่าซ่อมบ�ารุง (467,452,026) (12.58) (466,027,168) (6.84) (467,616,564) (6.72)

 ค่าสาธารณูปโภค (321,653,921) (8.66) (372,874,717) (5.47) (384,220,263) (5.52)

 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน (19,395,805) (0.52) (17,300,590) (0.25) (21,500,589) (0.31)

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (66,607,755) (1.79) (69,667,987) (1.02) (68,229,041) (0.98)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอืนๆ (77,186,184) (2.08) (92,613,187) (1.36) (124,404,601) (1.79)

 รายจ่ายฝ่ายทุน (92,788,309) (2.50) (304,356,792) (4.47) (508,080,190) (7.30)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (1,607,074,363) (43.26) (2,015,852,432) (29.58) (2,359,494,741) (33.89)

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ

2,107,794,176 56.74 4,798,391,947 70.42 4,603,000,520 66.11

1 ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายในการขายบางรายการ เนื่องจากมีการจัดประเภทใหม่ไปอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่น ๆ ตั้งแต่ เม.ย. 2563 เพื่อการ
เปรียบเทียบ
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม
(หน่วย : บาท)

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

 
(5,834,605,368)

 
(1,999,837,720)

 
(1,774,651,076)

ปรับกระทบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน
ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก กิจกรรมด�าเนินงาน

 การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (251,835,504) (40,029,496) -

 การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,516,848,040) (4,612,253,030) (6,626,799,532) 

 การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,875,000,000 4,780,000,000 6,545,000,000 

 การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 358,151,960 167,746,970 (81,799,532)

 ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง (เพิ่มขึ้น) 37,452,189 (50,012,453) 59,783,921

 ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น) 39,083 38,066 (9,301)

 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (336,551) 764,564 117,164 

 เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึ้น - (141,433,034) 141,433,034

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 119,569,180 15,211,262 2,677,649

 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 151,734 (5,472,955) 1,813,717

 หนี้สินอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (15,756,394) 26,149,654 50,768

 ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย (4,420,605) (19,529,397) (16,300,334)

รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 7,872,042,832 6,729,850,906 6,300,031,837

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,280,452,556 4,683,446,367 4,633,147,847 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (2,251,532,001) (3,067,639,999) -

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน - (1,643,792,000) (4,694,068,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,251,532,001) (4,711,431,999) (4,694,068,000) 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 28,920,555 (27,985,632) (60,920,153)

เงินฝากธนาคารต้นปี 38,987,357 66,972,989 127,893,142 

เงินฝากธนาคารปลายปี 67,907,912 38,987,357 66,972,989 
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 14.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.38 19.63 7.48

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 4.35 19.55 7.45

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (ร้อยละ)  
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม

 
99.77

 
99.58

 
99.62

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ต่อรายได้ค่าโดยสาร

 
56.74

 
70.42

 
66.11

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร 43.26 29.58 33.89

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม 3.56 1.84 2.06

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 96.44 98.16 97.94

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ) 4.13 8.33 7.14

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ) 4.12 8.32 7.13

อัตราการหมุนของสินทรัพย์*** (เท่า) 0.04 0.08 0.07

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.003 0.001 0.003

อัตราการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน**** (ร้อยละ) 87.50 94.83 99.76

*  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ค�านวณจากรายได้จากการลงทนุสทุธิหารด้วยส่วนของผูถื้อหุน้เฉลีย่ ((ส่วนของผูถื้อหุน้ต้นงวด+ส่วนของผูถื้อหุน้ปลายงวด)/2)
**  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ค�านวณจากรายได้จากการลงทนุสทุธิหารด้วยสนิทรพัย์รวมเฉลีย่ ((สนิทรพัย์รวมต้นงวด+สนิทรพัย์รวมปลายงวด)/2)
***  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ค�านวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)
**** อัตราการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนค�านวณจากเงินปันผลและเงินคืนทุนที่ประกาศจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในงวดที่เก่ียวข้องหารด้วย

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวัดมูลค่าค่าเงินลงทุน)
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15. ฐานะการเงินและผลการด�าเนินการ 

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

 15.1 การวิเคราะห์การด�าเนินงานที่ผ่านมา

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงานในส่วนนี ้ควรอ่านคูก่บังบการเงินส�าหรบัปี 2563/64 งบการเงนิ
ส�าหรบัปี 2562/63 พร้อมทัง้หมายเหตปุระกอบงบการเงินส�าหรบัปีนัน้ ๆ

15.1.1 ภาพรวมของการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

- ภาพรวมของการด�าเนินงาน

ส�าหรบัปี 2563/64 กองทนุได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท�าให้รายได้รวมจากการลงทนุ เท่ากบั 2,112.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.16  
จากปี 2562/63 เนือ่งจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธลิดลงร้อยละ 56.07 
จากปีก่อน อยูท่ี ่ 2,107.79 ล้านบาท จากจ�านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลง ส�าหรบัอตัราส่วนรายได้จาก 
เงนิลงทนุในสญัญาซ้ือและโอนสทิธริายได้สทุธต่ิอรายได้รวมส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบัร้อยละ 99.77 
เพิม่ข้ึนเลก็น้อยจากร้อยละ 99.58 ในปีก่อน เนือ่งจากรายได้ดอกเบีย้ท่ีลดลง

กองทนุมีค่าใช้จ่ายรวมส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบั 75.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.29 จากปีก่อน สาเหตุ
หลกัเน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการบรหิารกองทนุลดลง และค่าใช้จ่ายในการปิดสมดุทะเบยีนเพ่ือจ่ายเงนิ
ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลง รวมถงึไม่มค่ีาจดัประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยลงทนุประจ�าปี ท�าให้อตัราส่วน 
ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบัร้อยละ 3.56 เพิม่ขึน้จากร้อยละ 1.84 ในปีก่อน 
เนือ่งจากรายได้รวมทีล่ดลง

กองทนุมีรายได้จากการลงทนุสทุธสิ�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบั 2,037.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.93 
จากปีก่อน สาเหตหุลักมาจากรายได้รวมท่ีลดลงดงัอธิบายข้างต้น อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนสทุธต่ิอ
รายได้รวมส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบั ร้อยละ 96.44 ลดลงจากร้อยละ 98.16 ในปี 2562/63 

ส�าหรบัปี 2563/64 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทนุมกีารเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนินงาน 
(5,834.61) ล้านบาท เนือ่งจากกองทนุมกีารรบัรูร้ายการขาดทนุสทุธจิากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุจ�านวน 
7,872.04 ล้านบาท จากมูลค่าเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธติามมลูค่ายตุธิรรมลดลงมา
อยูท่ี ่44,790.00 ล้านบาท จาก 52,410.00 ล้านบาทในปีก่อน จากการประเมนิมลูค่าทรพัย์สิน สาเหตุ
หลกัเนือ่งมาจากผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ รวมถงึมกีารปรบัปรงุสมมตฐิานต่างๆ ให้สอดคล้อง
กบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนัมากขึน้ (อาทิ การปรบัลดประมาณการอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิ การปรบัลดจ�านวนนกัท่องเท่ียวใน กทม. การปรบัลดอตัราเงนิเฟ้อ การชะลอการปรบัอตัรา
ค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าสายสเีขยีวส่วนหลกั การปรบัปรงุการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  รวมถงึการปรบัปรงุ
อตัราค่าแรกเข้าของรถไฟฟ้าสายอืน่ เป็นต้น) ซึง่ส่งผลต่อการประมาณการผลการด�าเนนิงานของรถไฟฟ้า
บทีเีอสตัง้แต่ปี 2564/65 จนถึงส้ินสดุสญัญาสมัปทาน 

- การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

วันที่ 1 เมษายน 2563 บีทีเอสซีได้ประกาศสิ้นสุดโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท
เตมิเงนิ โดยให้เกบ็ในราคา 16-44 บาท (เท่ากับค่าโดยสารท่ีเรยีกเกบ็ได้ 
(Effective Fare))
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วันที่ 5 มิถุนายน 2563 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ - วัดพระศรีมหาธาตุ)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ 
 (วัดพระศรีมหาธาตุ - คูคต)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บีทีเอสซีเปิดให้บริการสถานีเซ็นต์หลุยส์ (S4)

15.1.2 ความสามารถในการท�าก�าไร

 งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการลงทนุสทุธิส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบั 2,037.44 ล้านบาท ลดลง 2,692.57 ล้านบาท หรอื 
ร้อยละ 56.93 เม่ือเปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการลงทุนสทุธิส�าหรบัปี 2562/63 ท่ี 4,730.01 ล้านบาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้

รายได้รวมส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบั 2,112.61 ล้านบาท ลดลงจาก 4,818.74 ล้านบาท ในปี 2562/63 จ�านวน 
2,706.13 ล้านบาท หรอืร้อยละ 56.16 เนือ่งจากรายได้จากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธจิาก
การด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักตามสัญญาสมัปทานลดลง 

1) รายได้ค่าโดยสารส�าหรับปี 2563/64 ที่ลดลงจ�านวน 3,099.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.48 เท่ากับ 
3,714.87 ล้านบาท จาก 6,814.24 ล้านบาท ในปี 2562/63 สาเหตหุลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 
ตัง้แต่เมษายน 2563 และ การระบาดรอบใหม่เรือ่ยมาตลอดทัง้ปี สะท้อนถงึกจิกรรมนอกบ้านที่ลดลง 
นักท่องเที่ยวลดลง และการท�างานจากที่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้จ�านวนผู้โดยสารรวมลดลง 112.03 ล้าน
เที่ยวคน หรือร้อยละ 47.28 จากปีก่อน เป็น 124.91 ล้านเที่ยวคน แต่ถึงแม้จ�านวนผู้โดยสารจะลดลง 
ในปีนีย้งัมกีารเปิดให้บรกิารเต็มรปูแบบของส่วนต่อขยายสายสเีขียวเหนอืและสถานเีซนต์หลุยส์เพิม่เตมิด้วย 
แต่บางส่วนหักกลบกับ

2) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับปี 2563/64 ที่ลดลงจ�านวน 408.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.28 
เท่ากับ 1,607.07 ล้านบาท จาก 2,015.85 ล้านบาท ในปีก่อน (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจกแจงในหัวข้อ 
14.2 ตารางสรุปงบการเงิน ในงบก�าไรขาดทุนข้างต้น) สาเหตุหลักมาจาก

- รายจ่ายฝ่ายทนุลดลง 211.57 ล้านบาท หรอืร้อยละ 69.51 โดยรายจ่ายหลักส�าหรบัปี 2563/64 เป็น 
ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร (Automatic Fare Collection (AFC) upgrade) 
32.88 ล้านบาท ค่าปรบัปรงุสถาน ี 25.54 ล้านบาท และค่ารถไฟใหม่ 6.32 ล้านบาท ขณะที่ 
รายจ่ายหลกัส�าหรบัปี 2562/63 เป็นค่ารถไฟใหม่ 161.35 ล้านบาท ค่าปรบัปรุงคล่ืนวทิยสุือ่สาร  
42.24 ล้านบาท ค่าปรบัปรงุระบบการจัดเกบ็รายได้ค่าโดยสาร (Automatic Fare Collection (AFC) 
upgrade) 31.46 ล้านบาท

-  ค่าใช้จ่ายพนกังานลดลง 131.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.91 เนือ่งจากการจ่ายโบนสัลดลง การไม่
ปรบัฐานเงนิเดอืน และการปันส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่สายสเีขียว และ

- ค่าสาธารณปูโภคลดลง 51.22 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 13.74 เนือ่งจากช่ัวโมงการเดนิรถไฟฟ้าลดลงใน
ช่วงเคอร์ฟิว และจ�านวนผูโ้ดยสารลดลงท�าให้รถไฟฟ้ากนิไฟน้อยลง รวมถึงค่ารกัษาความปลอดภยัลดลง

ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบั 75.17 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
กองทนุ 66.64 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืน่ 8.53 ล้านบาท) ลดลง 13.56 ล้านบาท หรอืร้อยละ 15.29 จากจ�านวน 
88.73 ล้านบาท ในปี 2562/63 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทุน 74.07 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายอืน่ 14.66 ล้านบาท) สาเหตหุลกัเนือ่งจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทนุลดลง 
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และค่าใช้จ่ายในการปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุลดลง รวมถึงไม่มค่ีาจัดประชุมสามญัผู้ถือ
หน่วยลงทนุประจ�าปี

รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในปี 2563/64 เท่ากับ 7,872.04 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิด
จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม 
(44,790.00 ล้านบาท จากเดมิ 52,410.00 ล้านบาท) จากการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิใหม่ดงักล่าวก่อนหน้า

การวเิคราะห์อตัราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

ส�าหรบัปี 2563/64 กองทนุมอัีตราส่วนรายได้จากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธต่ิอรายได้รวม 
เท่ากบัร้อยละ 99.77 เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.19 จากร้อยละ 99.58 ส�าหรบัปี 2562/63 เนือ่งจากสดัส่วนดอกเบีย้รบัลดลง 
เม่ือวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธต่ิอรายได้ค่าโดยสารส�าหรบัปี 
2563/64 เท่ากบัร้อยละ 56.74 ลดลงร้อยละ 13.68 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปี 2562/63 ท่ีร้อยละ 70.42 เนือ่งจาก 
รายได้ลดลงมากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานรวม โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานรวม
ต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรบัปี 2563/64 เพิม่ข้ึนร้อยละ 13.68 เป็นร้อยละ 43.26 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปี 2562/63 
ทีร้่อยละ 29.58 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2563/64 เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.72 เป็นร้อยละ 3.56 จากร้อยละ 1.84 ในปี 
2562/63 สาเหตหุลกัเนือ่งจากปี 2563/64 รายได้รวมลดลงมากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายรวม 

เมือ่พจิารณาอตัราส่วนรายได้จากการลงทุนสทุธต่ิอรายได้รวมส�าหรบัปี 2563/64 เท่ากบัร้อยละ 96.44 ลดลง 
ร้อยละ 1.72 จากร้อยละ 98.16 ในปี 2562/63 เนือ่งจากรายได้จากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธิ
ลดลง

15.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

งบดุล

ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 กองทนุมสีนิทรพัย์รวมจ�านวน 45,479.45 ล้านบาท ประกอบด้วยเงนิลงทุนในสัญญา
ซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิ44,790.00 ล้านบาท (ลดลง 7,620.00 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.54 จาก 52,410.00 
ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2563 จากการประเมนิมลูค่า) เงนิลงทุนในหลักทรพัย์และเงนิฝากธนาคาร 672.48 
ล้านบาท (ลดลง 325.01 ล้านบาท หรอืร้อยละ 32.58 จาก 997.49 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2563) และ
สนิทรพัย์อืน่ 16.97 ล้านบาท (ลดลง 37.15 ล้านบาท หรอืร้อยละ 68.65 จาก 54.12 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สาเหตหุลกัมาจากยอดลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธลิดลง) รวมมสีนิทรพัย์รวมลดลง 7,982.17 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.93 จาก 53,461.62 ล้านบาท ณ 31 มนีาคม 2563 

สนิทรพัย์สทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 45,321.91 ล้านบาท ลดลง 8,086.14 ล้านบาท หรอื 
ร้อยละ 15.14 จาก 53,408.05 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2563 สนิทรพัย์สทุธิ (NAV) ณ วันท่ี 31 มนีาคม 
2564 คดิเป็น 7.8303 บาทต่อหน่วย ลดลง 1.3970 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

กองทนุมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ ในปี 2563/64 เท่ากบัร้อยละ 4.12 ลดลงร้อยละ 4.20 จากร้อยละ 8.32 
ในปี 2562/63 เนือ่งจากในปี 2563/64 มรีายได้จากการลงทุนสทุธิลดลงมาก 

ส�าหรบัอตัราการหมนุของสนิทรพัย์ของกองทุน ในปี 2563/64 เท่ากบั 0.04 เท่า ลดลงจากปี 2562/63 เนือ่งจาก
รายได้รวมทีล่ดลง
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15.1.4 ความสามารถในการช�าระหนี้

งบดลุ

หนีส้นิรวมของกองทนุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 มจี�านวน 157.54 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 103.97 ล้านบาท หรอื  
ร้อยละ 194.07 จาก 53.57 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2563 สาเหตหุลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของสถานี
เซนต์หลุยส์ (S4) ทั้งนี้ กองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

การวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทนุมอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 4.38 เท่า ลดลงจาก 19.63 เท่า ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงรวมถึงมีหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ของกองทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เท่ากบั 4.35 เท่า ลดลงจาก 19.55 เท่า 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้น 

จากอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว กองทุนยังคงมีความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นได้

15.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงนิสด

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทนุมเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด จ�านวน 67.91 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจ�านวน 
28.92 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 74.18 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ทีจ่�านวน 38.99 ล้านบาท

(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ส�าหรับปี 2563/64 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 2,280.45 ล้านบาท ลดลง 
2,403.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562/63 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 
4,683.45 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนนิงานตดิลบสงู
กว่าปีก่อนมาก แต่บางส่วนหกักลบกบั 

- รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด 
- การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิสูงขึ้น
- รายการเจ้าหนีแ้ละค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ข้ึน 

แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนในปี 2563/64 เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน กองทุน
มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 2,251.53 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนเงินทุนให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 

(2) รายจ่ายลงทุน 

ส�าหรับปี 2563/64 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
จ�านวน 92.79 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 6.32 ล้านบาท 2) ค่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 63.95 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 14.80 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 7.72 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักส�าหรับค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์แบ่งเป็น 
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- ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร (Automatic Fare Collection (AFC) upgrade) 
32.88 ล้านบาท 

- ค่าปรับปรุงสถานี 25.54 ล้านบาท 

ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุทีเ่กิดขึน้ในปี 2563/64 ต�า่กว่าแผนรายจ่ายลงทุนท่ีประมาณการไว้ท่ี 118.00 ล้านบาท 
จ�านวน 25.22 ล้านบาท สาเหตหุลักมาจาก

- การชะลอค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 10.62 ล้านบาท
- การชะลอค่าอะไหล่ส�ารอง 8.70 ล้านบาท
- การชะลอการช�าระค่าปรบัปรงุระบบการเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัแิละอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง (Automatic 

Fare Collection System and Relevant Equipment) 6.98 ล้านบาท

ส�าหรบัปี 2562/63 กองทนุมรีายจ่ายลงทุนส�าหรบัเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ จ�านวน 
304.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟใหม่และอปุกรณ์เกีย่วเนือ่ง 161.35 ล้านบาท 2) ค่าเครือ่งจกัรและ
อปุกรณ์ 82.26 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 35.65 ล้านบาท และ 4) อปุกรณ์และเฟอร์นเิจอร์ส�าหรบั
ส�านกังาน 25.10 ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทนุหลักค่าเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ส�าหรับปี 2562/63 ประกอบด้วย 

- ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 100.45 ล้านบาท
- ค่าปรบัปรงุระบบการเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัแิละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง (AFC System and Relevant 

Equipment) 31.46 ล้านบาท

ทัง้นี ้รายจ่ายลงทนุทีเ่กดิขึน้ในปี 2562/63 ต�า่กว่าแผนรายจ่ายลงทุนท่ีประมาณการไว้ท่ี 495.85 ล้านบาท 
จ�านวน 191.49 ล้านบาท สาเหตหุลักมาจาก

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

- การปรับลดและชะลอค่าปรับปรุงทางขึ้น-ลงสถานี 42.58 ล้านบาท
- การปรับลดค่าใช้จ่ายในการช�าระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 28.94 ล้านบาท

(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

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

(4) ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตาม Covenant

ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 หนีส้นิรวมของกองทุน มจี�านวน 157.54 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 103.97 ล้านบาท 
หรอื ร้อยละ 194.07 จาก 53.57 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2563 สาเหตหุลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ของสถานีเซนต์หลุยส์ (S4) ทั้งนี้ กองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

การวเิคราะห์อตัราส่วนนโยบายทางการเงนิ

กองทุนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 0.003 เท่า  หรือกองทุนมี
สินทรัพย์สุทธิมากกว่าหนี้สินมาก แสดงว่ากองทุนมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินได้อีกมาก
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15.1.6 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563/64 เป็นการ
จ่ายคนืทนุครัง้ที ่9-11 รวมเป็นเงนิคืนทนุทัง้สิน้ 0.308 บาท/หน่วย ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในรอบปีบญัชี 
2562/63 จะเป็นผลรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24-25 รวมเป็นเงินปันผล 0.284 บาท/หน่วย และ 
การจ่ายคนืเงนิทนุครัง้ที ่5-8 รวมเป็นเงนิคนืทุน 0.491 บาท/หน่วย รวมเป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ 0.775 บาท/หน่วย 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางในหัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน 

หมายเหต ุ: มลูค่าทรพัย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุจะลดลงตามอายสุทิธใินรายได้สทุธดิงักล่าว 
ทีเ่หลอือยู ่โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะได้รบัเงนิจากการลงทนุในรปูของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทนุ
ด้วยการลดทนุ 

การวเิคราะห์อตัราส่วนนโยบายทางการเงนิ

อตัราการจ่ายเงนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ ส�าหรบัรอบปีบญัช ี2563/64 เป็นการจ่ายคนืเงนิทนุทัง้
จ�านวนร้อยละ 87.50 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ (ก่อนปรับปรุงรายการก�าไร(ขาดทุน) สุทธิจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน) โดยลดลงจากอัตราการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้อยละ 94.83 ส�าหรับรอบปีบัญชี 
2562/63 เนือ่งจากมกีารกนัเงินส�ารองส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสถานเีซนต์หลยุส์จ�านวน 251.84 ล้านบาท

 15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

15.2.1 แผนรายจ่ายลงทุน

บีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับกองทุนในปี 2564/65 เป็นจ�านวนท้ังสิ้น 90.28 ล้านบาท แบ่งเป็น  
1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 2.04 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 42.26 ล้านบาท  
3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 35.12 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 10.86 ล้านบาท 
โดยแผนรายจ่ายลงทนุหลกัส�าหรบัค่าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ จะเป็น ค่าปรบัปรงุและซ่อมบ�ารงุสถาน ี16.99 ล้านบาท 
ค่าปรับปรุงสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Substation) 13.50 ล้านบาท และ ค่าปรับปรุงระบบการเก็บ
ค่าโดยสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Automatic Fare Collection System and Relevant 
Equipments) 11.76 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2564/65 กองทุนมีแผนการลงทุนในการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 60.00 ล้านบาท 
โดยกองทุนจะบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

15.2.2 สัญญาซ่อมบ�ารุง

วันที่ 15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะ
เวลา 15 ปี โดยมรีะยะเวลาเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม 2572 (สิน้สดุสญัญาสมัปทาน) 
ภายใต้สญัญาดงักล่าว บทีเีอสซีมภีาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาและค่าธรรมเนยีมการจดัหา
อะไหล่ซ่อมบ�ารุงของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยายท่ี 1 (ช่วงสะพานตากสิน - บางหว้า และช่วง
อ่อนนุช - แบริ่ง)) (รวมงานซ่อมบ�ารุงรถไฟครั้งใหญ่ – Train overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี 
โดยค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปีจะค�านวณโดยน�ามูลค่าของสญัญาในปีที ่1 ปรบัเพิม่ขึน้โดยองิตามดชันรีาคา
ผู้บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร 
โดยภาระผกูพนัดงักล่าวจะถกูปันส่วนเพือ่เรยีกเกบ็จากกองทนุ ตามหลกัเกณฑ์และข้อสมมตฐิานทีเ่หมาะสม 
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 มีนาคม 2564 กองทุนมีค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็ภายใต้สญัญาซ่อมบ�ารุง เป็นจ�านวนเงนิ 
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227.72 ล้านบาท และ 2.92 ล้านยูโร (ปี 2562/63 : 240.23 ล้านบาท และ 3.09 ล้านยูโร) และวันที่ 23 
พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงส�าหรับรถไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมโดยมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่
ช่วงทดสอบเดินรถ (Mobilization Period) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนสิ้นสุดปีที่ 16 ของการบริการ
อย่างเต็มรูปแบบ (Full maintenance service) ซึ่งค่าใช้จ่ายของการบริการเต็มรูปแบบเรียกเก็บตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 โดยเรียกเก็บตามสัญญาเป็นเงินประมาณปีละ 72.52 ล้านบาท และ 1.27 ล้านยูโร และ
จะปรบัเพิม่ข้ึนโดยองิตามดชันรีาคาผูบ้รโิภคของแต่ละปี โดยภาระผกูพนัดงักล่าวจะถกูปันส่วนเพือ่เรยีกเก็บ
จากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เหมาะสม กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บภายใต้สัญญาซ่อม
บ�ารุงรถไฟใหม่ส�าหรับปี 2563/64 เป็นจ�านวนเงิน 10.66 ล้านบาท และ 0.18 ล้านยูโร (ปี 2562/63 : 9.46 
ล้านบาท และ 0.07 ล้านยูโร)

15.2.3 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

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
เส้นทางหลกั (ช่วงหมอชติ-อ่อนนชุ และ ช่วงสนามกฬีาแห่งชาติ-สะพานตากสนิ) โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 (ช่วงสะพานตากสิน - บางหว้า และช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง) และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 (ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต)  
เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อ�านวยความสะดวกสบายในการเดิน
ทางของผูโ้ดยสาร และมกีารก�าหนดอตัราค่าโดยสารทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน 

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

- ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  

- หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว อาจท�าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บ 
ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะจัดประชุมวิสามัญผู ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนและช้ีแจง 
รายละเอียดต่อไป
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16.  รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
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