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สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน

1. สรุปข้อมูลส�ำคัญกองทุน
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ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน

1. สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน
1.1 สาระส�ำคัญของกองทุน
1.1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน
		 ชื่อกองทุน
			

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

		

ประเภทโครงการ

		

เงินทุนจดทะเบียน		

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

· วันจัดตั้งกองทุน

		

· หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่

1

· หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่

2

· หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่

3

· หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่

4

อายุกองทุน

62,510,400,000 บาท
(หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบล้านสี่แสนบาท)
62,064,724,000 บาท
(หกหมื่นสองพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาท)
61,786,900,000 บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนบาท)
61,416,468,000 บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาท)
60,438,296,000 บาท
(หกหมื่นสี่ร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)
ไม่ก�ำหนดอายุกองทุน

1.1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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1.1.3 สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน
รายละเอียดทรัพย์สิน

รายได้สทุ ธิทจี่ ะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึง่
ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จาก
สถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬา
แห่งชาติถงึ สถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุน
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริม่ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมือ่ เดือนธันวาคม
2542 (อายุประมาณ 20 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งทางราง
ผู้ด�ำเนินการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เข้าลงทุน
วันที่ 17 เมษายน 2556
อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572
ต้นทุนเงินลงทุน
61,432,135,000 บาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ�ำนวน 33,135,000 บาท)
ราคาประเมินล่าสุด
59,100,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ; ประเมินเมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562)
โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธี
รายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางชมพูนุช ฉัตรมหากุลชัย และ
นางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา
ลักษณะการจัดหารายได้
กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักที่บีทีเอสซีมีสิทธิได้รับ รายได้ของกองทุนจึงเป็นรายได้ค่าโดยสารที่จะได้
รับจากผู้โดยสารหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บีทีเอสซียังคงเป็นผู้ด�ำเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป
รายได้ต่อปี
รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ
4,603.00 ล้านบาท
ภาระผูกพัน
ไม่มี
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1.1.4 เงื่อนไขการรับประกันรายได้
			 - ไม่มี 1.1.5 สรุปเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญในปีที่ผ่านมา

			

วันที่ 1 เมษายน 2561

บีทีเอสซีประกาศโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บ
ในราคา 15-43 บาท (ลดลง 1 บาทจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective
Fare))

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (ส�ำโรง - เคหะฯ)

1.1.6 สรุปข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
		

ไม่มี

1.1.7 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชี 2561/62 จะเป็น
ผลรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21-23 รวมเป็นเงินปันผล 0.611 บาท/หน่วย และการจ่ายคืนเงินทุน
ครัง้ ที่ 4 จ�ำนวน 0.169 บาท/หน่วย รวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 0.780 บาท/หน่วย ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีบัญชี 2560/61 จะเป็นจ�ำนวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17-20 รวมเป็นเงินปันผล
0.798 บาท/หน่วย รายละเอียดเพิม่ เติมจากตารางในหัวข้อ 8.3.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืน
เงินทุน
			 ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่
1-4
5-8
9 – 12
13 - 16
17 - 20
21 - 23
รวม

ผลการดำ�เนินงานงวด
17 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57
1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58
1 เม.ย. 58 - 31 มี.ค. 59
1 เม.ย. 59 - 31 มี.ค. 60
1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62
17 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 62

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
0.579
0.606
0.692
0.772
0.798
0.611
4.058
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ประวัติการจ่ายคืนเงินทุน
ครั้งที่

เหตุแห่งการคืนเงินทุนจดทะเบียน

สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี

1.

เงิ น สดส่ ว นเกิ น เนื่ อ งมาจากการตั ด จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
เงิ น สดส่ ว นเกิ น เนื่ อ งมาจากการตั ด จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
เงิ น สดส่ ว นเกิ น เนื่ อ งมาจากการตั ด จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุน

17 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 57

2.
3.
4.

อัตราเงินคืนทุน
(บาท/หน่วย)
0.077

1 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
รวมกับจำ�นวนที่เหลือ
จากการคืนทุนงวดก่อน
1 เม.ย. 58 - 31 มี.ค. 59

0.048
0.064

1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
รวม

0.169
0.358

หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมือ่ สิน้
สุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุ ธิหรือทีเ่ กีย่ วกับรายได้สทุ ธิของกิจการดังกล่าวทีก่ องทุนได้ลงทุน
ไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้

1.1.8 ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากกองทุน
ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จำ�นวนเงิน
หน่วย : พันบาท
52,830.37
14,088.10
5,350.00
12,544.04
10,459.83
95,272.34

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย 65,826,659,522 บาท
		

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย
0.08
0.02
0.01
0.02
0.01
0.14
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1.1.9 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2562
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิ
59,100,000,000
รายได้สทุ ธิตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท (2561
และ 2560: 61,432 ล้านบาท))
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 1,106,545,817
(ราคาทุน: 1,105 ล้านบาท (2561:
1,087 ล้านบาท และ 2560: 1,134
ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
66,972,989
สินทรัพย์อื่น			
4,913,962
รวมสินทรัพย์
60,278,432,768
รวมหนี้สิน
159,116,126
สินทรัพย์สุทธิ
60,119,316,642
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย 61,416,468,000
มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท
(2561 และ 2560: มูลค่าหน่วยละ
10.6110 บาท)
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
(1,297,151,358)
สินทรัพย์สุทธิ
60,119,316,642
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
10.3868

2561
ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม

บาท

98.04 65,400,000,000

1.84

1,088,323,303

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม

(หน่วย : บาท)
2560
ร้อยละของ
บาท
สินทรัพย์
รวม

98.08 65,800,000,000

1.63

98.15

1,136,194,431

1.69

0.11
127,893,142
0.01
64,805,746
100.00 66,681,022,191

0.19
55,518,433
0.10
49,960,654
100.00 67,041,673,518

0.08
0.08
100.00

0.26
92,986,473
99.74 66,588,035,718

0.14
15,852,354
99.86 67,025,821,164

0.02
99.98

101.89 61,416,468,000

92.10 61,416,468,000

91.61

(2.15) 5,171,567,718
99.74 66,588,035,718
11.5045

7.76 5,609,353,164
99.86 67,025,821,164
11.5801

8.37
99.98
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งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2562
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ*
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจากเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจาก
การดำ�เนินงาน

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ
รายได้จากค่าโดยสาร
หัก : ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าซ่อมบำ�รุง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ
รายจ่ายฝ่ายทุน
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ

บาท

ร้อยละของ
รายได้รวม

2561

ร้อยละของ
รายได้รวม

บาท

7

(หน่วย : บาท)
2560
ร้อยละของ
บาท
รายได้รวม

4,603,000,520

99.62

4,696,266,294

99.66

4,576,047,778

17,652,577
4,620,653,097

0.38
100.00

16,133,785
4,712,400,079

0.34
100.00

17,490,773
0.38
4,593,538,551 100.00

84,812,514

1.83

81,017,081

1.72

82,792,744

1.81

-

0.00

-

0.00

16,220,358

0.35

10,459,823
95,272,336
4,525,380,761

0.23
2.06
97.94

9,881,789
90,898,870
4,621,501,209

0.21
1.93
98.07

11,926,017
110,939,119
4,482,599,432

0.26
2.42
97.58

(6,300,031,837) (136.35)

(399,946,655)

(8.49)

366,874,482

7.99

(1,774,651,076)

4,221,554,554

89.58

4,849,473,914 105.57

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท
6,962,495,261
(785,443,493)
(467,616,564)
(384,220,263)
(21,500,589)
(77,828,467)
(114,805,176)
(508,080,190)
(2,359,494,741)
4,603,000,520

(38.41)
ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท

100.00 6,821,280,275
(11.28) (759,150,531)
(6.72) (464,253,594)
(5.52) (375,682,185)
(0.31)
(21,840,096)
(1.12)
(82,227,165)
(1.65) (101,047,026)
(7.30) (320,813,385)
(33.89) (2,125,013,981)
66.11 4,696,266,294

บาท

99.62

100.00 6,636,148,969 100.00
(11.13) (719,790,880) (10.85)
(6.81) (427,268,594) (6.44)
(5.51) (367,042,865) (5.53)
(0.32)
(26,739,009) (0.40)
(1.21)
(82,010,396) (1.23)
(1.48) (104,180,249) (1.57)
(4.70) (333,069,199) (5.02)
(31.15) (2,060,101,192) (31.04)
68.85 4,576,047,777 68.96
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ผลการดำ�เนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี
อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี*

2562

2561

2560

7.02

7.06

6.87

0.14

0.14

0.17

6.87

6.92

6.70

(2.70)

6.32

7.25

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจำ�นวนวันทั้งปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
-

งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 60,278.43 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 59,100.00 ล้านบาท (ลดลง 6,300.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.63 จาก
65,400.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก
ธนาคาร 1,173.52 ล้านบาท (ลดลง 42.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.51 จาก 1,216.22 ล้านบาท ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561) และสินทรัพย์อื่น 4.91 ล้านบาท (ลดลง 59.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.42 จาก 64.80
ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากปีนี้ไม่มียอดลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ) รวมมีสินทรัพย์รวมลดลง 6,402.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.60 จาก 66,681.02 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม
2561
หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ�ำนวน 159.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.13 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 71.12 จาก 92.99 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระคงค้าง ณ สิ้นปีนี้ ทั้งนี้ หนี้สินรวมของกองทุนมีหนี้สินระยะยาวจ�ำนวน
1.55 ล้านบาท เป็นเงินค่าประกันผลงานที่หักไว้ โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 60,119.32 ล้านบาท ลดลง 6,468.72 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 9.71 จาก 66,588.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม
2562 คิดเป็น 10.3868 บาทต่อหน่วย ลดลง 1.1177 บาทต่อหน่วย

-

งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับ 4,525.38 ล้านบาท ลดลง 96.12 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.08 เมือ่ เปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิสำ� หรับปี 2560/61 ที่ 4,621.50 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม
ส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับ 4,620.65 ล้านบาท ลดลงจาก 4,712.40 ล้านบาท ในปี 2560/61 จ�ำนวน 91.75
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.95 โดยลดลงจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการ
ด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับ 95.27 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน 84.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 10.46 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 4.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.81
จากจ�ำนวน 90.90 ล้านบาท ในปี 2560/61 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
81.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 9.88 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากในปีนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
สูงขึ้น จากการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ ในการค�ำนวณมูลค่าเงินลงทุน
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รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ในปี 2561/62 เท่ากับ 6,300.03 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิด
จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุตธิ รรม (จากเดิม
65,400.00 ล้านบาท เป็น 59,100.00 ล้านบาท)
กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับ (1,774.65) ล้านบาท
-

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี 2561/62 ของกองทุน เท่ากับ
ร้อยละ 7.02 ลดลงร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 7.06 ในปี 2560/61 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
อัตราส่วนของค่าใช้จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี 2561/62 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 0.14
ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2560/61
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิตอ่ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี 2561/62 ของกองทุน เท่ากับ
ร้อยละ 6.87 ลดลงร้อยละ 0.05 จากร้อยละ 6.92 ในปี 2560/61 เนื่องจากรายได้ลดลง
อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
2561/62 อยู่ที่ร้อยละ (2.70) ลดลงร้อยละ 9.02 จากร้อยละ 6.32 ในปี 2560/61 เนื่องจากมีขาดทุนสุทธิที่
ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสูง

1.2 ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของการลงทุนในกองทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนนั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงข้อเท็จจริง
ทีว่ า่ กองทุนและการด�ำเนินงานของกองทุนอยูภ่ ายใต้กฎหมาย ระเบียบ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย
ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อพิจารณา
เกีย่ วกับความเสีย่ งและการลงทุนซึง่ จะได้กล่าวต่อไป รวมทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้ และในหนังสือชีช้ วน
เสนอขายหน่วยลงทุน โดยความเสีย่ งทีร่ ะบุในส่วนนี้ ไม่ใช่ความเสีย่ งทัง้ หมดของกองทุนหรือบริษทั ฯ ทีม่ ใี นปัจจุบนั
หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อกองทุนหรือบริษัทฯ หรือมูลค่าของหน่วยลงทุน
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่างๆ มีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน
2. ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการที่ต้นทุนค่าโดยสาร
รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ำกัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
4. บริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสอาจไม่สามารถด�ำเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่งมวลชน
ให้ประสบความส�ำเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาส่วนที่ 2 ข้อ 5 ปัจจัยความเสี่ยง
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ส่วนที่ 2

การด�ำเนินกิจการของกองทุน

2. ข้อมูลทัว่ ไป
3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
4. ธุ ร กิ จ และภาวะอุ ต สาหกรรม:
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
5. ปัจจัยความเสีย่ ง
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
7. ข้อมูลส�ำคัญอืน่
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ส่วนที่ 2

การด�ำเนินกิจการของกองทุน
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 (หกหมืน
่ หนึง่ พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนบาท)
· หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 61,416,468,000 บาท
(หกหมืน่ หนึง่ พันสีร่ อ้ ยสิบหกล้านสีแ่ สนหกหมืน่ แปดพันบาท)
· หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 60,438,296,000 บาท
(หกหมืน่ สีร่ อ้ ยสามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมืน่ หกพันบาท)
		อายุกองทุน
ไม่ก�ำหนดอายุกองทุน
·
·

2.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

3.    นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
·

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
กองทุนจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง
ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนสามารถ
จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราทีน่ า่ พอใจ
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรกคือรายได้สทุ ธิทจี่ ะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก (อันได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร
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ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5
กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ท�ำการซื้อ
ขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าว
มีอายุสัมปทาน 30 ปี
·

กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรกมีโอกาสเติบโตจากจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ และจากการปรับเพิม่ ของ
ราคาค่าโดยสาร
ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท�ำให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการใช้บริการเพือ่ เดินทางสูใ่ จกลางของกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ รี ะบบขนส่งมวลชนระบบ
รางให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ดังนั้น กองทุนจึงจะ
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว
นอกจากการเติบโตตามการขยายตัวของกรุงเทพมหานครดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนยังมีนโยบาย
ทีจ่ ะสร้างการเติบโตของเงินทีจ่ ะจ่ายให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยการเพิม่ รายได้สทุ ธิทกี่ องทุนจะได้รบั จาก
การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะสร้างความเติบโตดังกล่าวโดย
ใช้กลยุทธ์ดังนี้
(1) การปรับราคาค่าโดยสาร
ตามสัญญาสัมปทาน บีทเี อสซีสามารถปรับอัตราค่าโดยสารทีเ่ รียกเก็บได้ (Effective Rate) แต่ตอ้ ง
ไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ทั้งนี้ ณ วันที่ 1
เมษายน 2556 ได้มีการปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare)
เป็นอัตราเท่ากับ 20.1-60.3 บาท โดยล่าสุด ได้มีการปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective
Rate) เพิ่มขึ้น เป็นอัตราเท่ากับ 16-44 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
บีทีเอสซีสามารถปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ไม่เกินหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลา 18 เดือน อนึ่ง
ทางบีทีเอสซีสามารถปรับโปรโมชั่นของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ส�ำหรับบุคคลทั่วไป และ
ประเภท 30 วัน ส�ำหรับนักเรียน - นักศึกษาได้ โดยล่าสุดทางบีทีเอสซีได้มีการปรับค่าโดยสาร
ประเภท 30 วัน ส�ำหรับบุคคลทั่วไป และส�ำหรับนักเรียน - นักศึกษา เพิ่มขึ้นประเภทละ 1 บาท
ต่อเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ เพดานค่าโดยสารสูงสุดที่เรียกเก็บได้นั้น จะสามารถปรับขึ้นได้ตามปัจจัยและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ก�ำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�ำเดือน
ทั่วไปส�ำหรับเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับดัชนีของเดือนใดๆ
ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะสามารถปรับได้ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ยังสามารถปรับได้
ในกรณีพเิ ศษอืน่ ๆ เช่น ค่าไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ฯลฯ โดยการปรับขึน้ ในแต่ละกรณี
ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับความ
เห็นชอบจาก กทม. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในเวลานั้นๆ ทั้งนี้
ในอดีตการปรับเพิ่มค่าโดยสารเพิ่มขึ้นท�ำให้มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ�ำนวนผู้โดยสาร
จะลดลงในปีนั้น
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(2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น กองทุนและบีทีเอสซีอยู่ระหว่างด�ำเนินการลงทุน
จัดหาขบวนรถไฟฟ้าในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเพิ่มเติม ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้เพื่อจัดให้มี
การซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมส�ำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในแต่ละปีถือเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีต้องน�ำส่งให้แก่กองทุน
ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีจะลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน 12 ตู้ (ตามที่จัดสรรให้เป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุน) และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 650 ล้านบาท โดยแบ่งช�ำระ
ในช่วงรอบปีบัญชี 2559/60-2562/63 ในอัตราร้อยละ 38 ร้อยละ 23 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 26
ตามล�ำดับ
(3) การติดตามตรวจสอบธุรกิจและการด�ำเนินงานทรัพย์สนิ โครงสร้างพืน้ ฐานอย่างใกล้ชดิ และด้วยความ
ระมัดระวัง
กองทุนมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของบีทีเอสซีหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ด�ำเนินงานหรือบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยผ่านวิธีการหลายวิธีการ โดยระบบการ
ติดตามตรวจสอบส�ำหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรก เช่น สิทธิในการเสนอชือ่ ตัวแทนของกอง
ทุนเข้าไปเป็นกรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซี สิทธิในการควบคุมการ
ด�ำเนินงานบริษัทที่สำ� คัญของบีทีเอสซี (อันได้แก่ เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่
บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ (Negative Undertakings)) สิทธิในการตรวจสอบเอกสารและ
บันทึกเกี่ยวกับการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหน้าที่ของบีทีเอสซีในการ
รายงานการด�ำเนินงานและผลการปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก�ำหนด เป็นต้น
นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค�้ำประกันของ
ผู้สนับสนุน การด�ำเนินการใน “เรื่องสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทิเช่น การก่อให้เกิด
รายจ่ายฝ่ายทุน หรือหนีส้ นิ ใหม่เกินกว่าจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดไว้ การประกอบธุรกิจประเภทอืน่ เป็นต้น
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองเสียงจาก
กรรมการซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก�ำหนดได้ ข้อบังคับ
ของบีทีเอสซีจะต้องก�ำหนดให้การเข้าท�ำเรื่องสงวนไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บีทีเอสซีในลักษณะที่ต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซ่ึงกองทุนเป็นผู้เสนอ
ชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด�ำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้
บีทีเอสซีและบีทีเอสจีตกลงที่จะผูกพันให้การด�ำเนินการในเรื่องสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุน
อย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้ำประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วน
ในกรณี ที่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ห ้ า มบี ที เ อสซี ก ระท� ำ ภายใต้ ข ้ อ ตกลงว่ า จะไม่ ก ระท� ำ การ (Negative
Undertakings) ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ บีทเี อสซีจะต้องได้รบั ความยินยอม
จากกองทุนตามความของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สทุ ธิ ในกรณีทกี่ รรมการของบีทเี อสซีซงึ่ กองทุนเป็นผูเ้ สนอชือ่ อย่างน้อยสองท่านได้ให้
ความเห็นชอบให้บที เี อสซีเข้าท�ำเรือ่ งสงวนไว้ หากเรือ่ งสงวนไว้นนั้ เป็นเรือ่ งเดียวกันกับเรือ่ งทีห่ า้ ม
บีทเี อสซีกระท�ำภายใต้ขอ้ ตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบ
ของกรรมการดังกล่าวเป็นการทีก่ องทุนยินยอมให้บที เี อสซีเข้าท�ำเรือ่ งทีห่ า้ มกระท�ำภายใต้ขอ้ ตกลง
ว่าจะไม่กระท�ำการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น
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ทัง้ นี้ กองทุนได้เสนอชือ่ บุคคลทีก่ องทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการของบีทเี อสซี
ซึง่ บริษทั จัดการคาดว่าจะท�ำให้กองทุนสามารถติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินงาน และการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณที่กองทุนอนุมัติในแต่ละปี
ได้รวมทัง้ สามารถระบุประเด็น หรือหาทางแก้ไขได้ทนั ท่วงที หากมีเหตุการณ์ทอี่ าจกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ เช่น การด�ำเนินการตามงบประมาณที่วางไว้ของ
บีทีเอสซี และการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ส�ำคัญของบีทีเอสซี เป็นต้น
2. กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
แผนการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กำ� หนดให้มกี ารลงทุน
ขยายการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง 12 สาย เป็นระยะทางรวมประมาณ 515.2 กิโลเมตร
ภายในปี 2572 ดังนัน้ จึงมีโครงการเป็นจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งการเงินทุนในการลงทุนพัฒนาระบบและจัดหา
รถไฟในการให้บริการ จึงเป็นโอกาสที่ดีของกองทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างความ
เติบโตให้กับกองทุน และเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
1

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนที่สร้างมูลค่า ซึ่งสร้างผลตอบแทน
ที่น่าสนใจและมีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว บริษัทจัดการจะเลือกการลงทุนเฉพาะที่
บริษัทจัดการเชื่อมั่นว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทรัพย์สินของกองทุนเท่านั้น โดยในการเลือกการ
ลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษทั จัดการจะพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงแล้ว ในอัตราที่เหมาะสม (risk-adjusted
return)
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอื่นๆ นี้ บริษัทจัดการได้ใช้กลยุทธ์ในการ
ร่วมมือกับบีทเี อสจี และบีทเี อสซีซงึ่ ตกลงจะให้การสนับสนุนแก่กองทุน โดยมีปจั จัยทีจ่ ะสนับสนุนกองทุน
ดังนี้
(1) สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) และสิทธิในการซื้อ
(Right to Purchase) โครงการจากบีทีเอสซี และ/หรือ กลุ่มบีทีเอสจี
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี และ/หรือ
บีทีเอสจี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะยังคงด�ำเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมต่อไป และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right
to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนของ
บีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�ำหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี
(แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ
(Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลง
ทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�ำหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑล
ที่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใด
ของบีทเี อสซีหรือบริษทั ย่อยของบีทเี อสซี (แล้วแต่กรณี) ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดภายใต้สญ
ั ญาซือ้ และ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากนี้ บีทีเอสจียังตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase)
รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับโครงการรถไฟฟ้า
ที่ก�ำหนด และในกรณีที่บีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจาก
1

แหล่งที่มา : ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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บุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้
สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า
ทีก่ ำ� หนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลทีย่ งั ไม่ได้เริม่ ด�ำเนินการ และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของ
บีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ สิทธิของกองทุนในการซื้อ และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้นจะ
สิน้ สุดลงเมือ่ พ้นก�ำหนดระยะเวลาตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิหรือสัญญา
สนับสนุนและค�้ำประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)
ดังนั้น หากกองทุนเห็นว่าโครงการใดๆ ที่บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี
เป็นผูพ้ ฒ
ั นาเป็นโครงการทีม่ คี วามน่าสนใจ กองทุนสามารถเลือกทีจ่ ะลงทุนในโครงการเหล่านัน้ ได้
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กองทุนสามารถขยายธุรกิจ รวมไปถึงเงินที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในอนาคตด้วย
(2) ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสซี และ/หรือ บีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง
ทัง้ ยังเป็นผูม้ สี ทิ ธิในการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สมั ปทาน
ที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ท�ำให้บีทีเอสซี และ/หรือ บีทีเอสจี มีความได้เปรียบในการพัฒนา
โครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือระบบสายสีเขียว
ใดๆ เช่น ส่วนต่อขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และส่วนต่อขยายแบริ่ง-เคหะฯ เนื่องจาก
จะท�ำให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้บริหารรายอื่นๆ ซึ่งอาจท�ำให้
ผูโ้ ดยสารจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นขบวนรถเมือ่ เข้าสูร่ ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเมือ่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะ
เวลาตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการว่า กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR JV) ระหว่างบริษทั บีทเี อสกรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (STEC) และกลุ่ม
บริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75, 15 และ 10
ตามล�ำดับ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) และ
สายสีเหลือง (ลาดพร้าว - ส�ำโรง) ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 BSR JV ได้ลงนามในสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองกับรฟม. เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ ต่อมาบริษทั
ร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด และบริษัท อีสเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด เพื่อเข้ารับสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง ตามล�ำดับ และมี
สั ด ส่ ว นในการถื อ หุ ้ น ในแต่ ล ะบริ ษั ท โดย บี ที เ อสจี บริ ษั ท ซิ โ น-ไทย เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ในอัตรา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ
บริษัทจัดการคาดว่าความเชี่ยวชาญของผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน
จะท�ำให้ผสู้ นับสนุนและบีทเี อสซีมคี วามได้เปรียบในการยืน่ ประมูลงานโครงการพัฒนาส่วนต่อขยาย

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต และหากบีทีเอสซี และ/หรือ บีทีเอสจี
และ/หรือ บริษัทในเครือของบีทีเอสจีได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการ หรือลงทุนโครงการใน
อนาคต ไม่วา่ ในรูปแบบสัมปทาน, PPP Net Cost, PPP Gross Cost หรือการจ้างบริหาร กองทุน
ก็จะมีสิทธิในการลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น เมื่อกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
เนื่องจากกองทุนมีสิทธิในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค�้ำประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะพิจารณาการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับ
โครงการใดๆ ในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงทางเลือกการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
การกู้ยืมเงิน เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม
3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
3.2.1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
วันที่ 1 เมษายน 2561

กองทุ น เปลี่ ย นแปลงกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ของกองทุ น จากนายสุ ท ธิ พ งศ์
พัวพันธ์ประเสริฐ เป็นนายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

3.2.2. การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
เกี่ยวกับการรายงานการเปิดเผยข้อมูล และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ทมี่ กี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
และ ทน. 23/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9)
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสรุปสาระส�ำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. การจัดท�ำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม
1.1 บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี้ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
(ก)

งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส และ

(ข)

งบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั้งนี้ ภายใน
2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม หรือภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที่เลือกส่งงบการเงินไตรมาสที่ 4 ฉบับสอบทาน
ก่อนส่งงบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชี
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการได้นำ� ส่งงบการเงินประจ�ำรอบปีบญั ชีของกองทุนรวม ตามข้อ (ข) ให้แก่สำ� นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ของกองทุนรวม ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้อ (ก) ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
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1.2 กรณีทรี่ ายได้หรือก�ำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีกอ่ น
เกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดท�ำการวิเคราะห์และค�ำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยแสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
1.3 ให้บริษัทจัดการเพิ่มการจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-REIT1) ส่งให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
1.4 กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดท�ำรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการ ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน
2. การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2.1 ให้บริษทั จัดการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี เพือ่ รายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้ เป็นอย่างน้อย
(ก)

การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�ำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

(ข)

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีการ
น�ำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(ค)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

2.2 การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก)

เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุน

(ข)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน เข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้บริษทั จัดการเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีดงั กล่าวให้บริษทั จัดการ
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

3.2.3 สรุปเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญในช่วง 3 ปี ทีผ่ า่ นมา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 - วันที่ 31 มีนาคม 2562  
วันที่

บีทีเอสซี
23 พฤษภาคม 2559
28 มิถุนายน 2559
1 สิงหาคม 2559
10 พฤศจิกายน 2559

3 เมษายน 2560
11 สิงหาคม 2560
1 ตุลาคม 2560

27 กุมภาพันธ์ 2561
1 เมษายน 2561
6 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
บีทีเอสซีท�ำสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ชางชุน เรลเวย์ วีฮีเคิล
จ�ำกัด (CRRC) และซีเมนส์ เพือ่ รองรับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ
บีทีเอสซีท�ำสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ กับกรุงเทพธนาคม
บีทเี อสซีทำ� สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนาม
สัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585
บีทีเอสซีออกเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ�ำนวน 22,000 ล้านบาท รวม 4
ชุด โดยมีรอบครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2562, 2564, 2566 และ 2569 ตามล�ำดับ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.31% วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อรถไฟฟ้าและติดดั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้า
และเครื่องกล) ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-คูคต; 17.8
กิโลเมตร, 16 สถานี) และสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะฯ; 12.6 กิโลเมตร, 9 สถานี)
บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะฯ) สถานีแรกคือสถานีส�ำโรง
(E15)
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด
ท�ำสัญญาจ้างบีทีเอสซี เป็นผู้จัดการโครงการ ในการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตามล�ำดับ
บีทีเอสซีปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 16-44 บาท
บีทเี อสซีปรับราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภท 30 วัน ทัง้ ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป และส�ำหรับ
นักเรียน-นักศึกษา เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อเที่ยว
บีทีเอสซีคงราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงินไว้ที่อัตราเดิม 15-42 บาท จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561
บีทเี อสซีลงนามในสัญญาซือ้ ขายและติดตัง้ ระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครือ่ งกล) โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 กับกรุงเทพธนาคม โดยมีระยะเวลาด�ำเนินงาน 30
เดือน
บีทีเอสซีประกาศโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ให้เก็บในราคา 15-43
บาท (ลดลง 1 บาทจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare))
บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (ส�ำโรง - เคหะฯ)
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10 สิงหาคม 2559

20

กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จํากัด (“เอไอเอ”) ไดลงนามในบันทึกขอตกล
สถานีศึกษาวิทยา (S4) ในมูลคาไมเกิน 650 ลานบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร
คาใชจายในการกอสรางฝายละครึ่งหนึ่ง

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพืตั
้นฐานระบบขนส่
งมวลชนทางราง
้งแต 1 เมษายน
2561
บีทีเอสโกรท

กองทุนจายเงินปนผล จํานวน 3 ครั้ง และ จายเงินลดทุน จํานวน 1 ครั้ง ใหแกผูถือหนวย

ถึง 31 มีนาคม 2562

โปรดดูหัวขอ 8.3.2 ประวัติการจายเงินปนผล และการจายเงินคืนทุน

วันที่

รายละเอียด

กองทุน
3.3 โครงสรางการบริหารจัดการกองทุน
617
ธันเมษายน
วาคม 2561
บีทีเน
อสซี
บริการสวนตอขยายสายสี
(สําโรง
2556 3.3.1
กองทุ
ลงทุเปนดครัาใหงกองทุ
้งแรกในรายได้
สุทธิที่จะเกิดเขีขึย้นวใต
จากการด�
ำเนิ- เคหะฯ)
นงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
โครงสร
น
กองทุน
กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ท�ำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุ

สัญกองทุ
ญาสันมลงทุ
ปทานนครัคือ้งแรกในรายได
วันที่ 4 ธันวาคม
2572
สุทธิพ.ศ.
ที่จะเกิ
ดขึ้นจากการดําเนินงานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ
สายหลั
ก
ตามสั
ญ
ญาสั
ม
ปทานนั
บ
จากวั
น
ที
่
ท
จ3สิครั
้นจนถึ
ดอายุ
สัญนญาสัมปทาน
ตั้งแต่ 17 เมษายน 2556 กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 20 ครัง้ และจ่ายคืํานการซื
เงินเงิทุน้อนทีขายเสร็
จ�่จำานวน
ง้ ให้งแวัก่นผสิถู้ ้นอื สุหน่
วยลงทุ
ยใหแก
คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572
97.48%
ถึง 31 มีนาคม 2561
โปรดดู
หัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่นาทุยคืนนจํเงิานนวน
ทุน 3 ครั้ง ใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตั้งแต 17 เมษายน 2556
กองทุนจายเงินปนผล จํานวน 20 ครั้ง และจายคืนเงิ
ผูถือ
 ื

ถึ10
ง 31
มีนาคม2559
2561
สิงหาคม
กองทุ
น บีหทัวเี ขอสซี
และ บริ
ษทั ตเอไอเอ
จ�ำกันดป(“เอไอเอ”)
ได้ลางนามในบั
อสร้านงอื่น
หนวยลงทุ
โปรดดู
อ 8.3.2
ประวั
ิการจายเงิ
นผล และการจ
ยเงินคืนทุนนทึกข้อตกลงการก่
33.33%
สถานี
ศึกษาวิทยาข(S4)
ในมูลค่าไม่
เกิน 650
ล้านบาท โดยกองทุไดนลและและเอไอเอ
ร่วมรับผิด
อตกลงกระทํ
10 สิงหาคม 2559
กองทุน บีทีเอสซี
และ บริษาัทการ
เอไอเอ จํากัด (“เอไอเอ”) 66.67%
งนามในบันทึกขอตกลงการกอสราง
ชอบค่
าใช้ศึกจ่าษาวิ
ยในการก่
อสร้างฝ่ในมู
ายละครึ
่งหนึ
่ง 650 ลานบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ รวมรับผิดชอบ
สถานี
ทยา (S4)
ลคาไม
เกิน
คาใช
ยในการก
งฝายละครึ
หนึ่งจ่ายเงินลดทุน จ�ำนวน 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 กองทุ
นจ่จาายเงิ
ปันนผลอคาสรจ�ซืำ้อานวน
3 ครั้ง ่งและ
ชํน
าระเงิ
คน
าโดยสารสุ
ธิารจ่า3ยเงิ
ตัถึ้งงแต
2561
กองทุหนรายได
ปนประวั
ผล จํตท
าิกนวน
ครัน้งปัและ
ายเงินลดทุ
311มีเมษายน
นาคม 2562
โปรดดู
ัวจข้าอยเงิ
8.3.2
นผลจและการจ่
ายคืน นจํเงิานวน
นทุน1 ครั้ง ใหแกผูถือหนวยลงทุน

17 เมษายน 2556

ถึง 31 มีนาคม 2562

โปรดดูหัวขอ 8.3.2 ประวัติการจายเงินปนผล และการจายเงินคืนทุน

3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน

จัดตั้งและ
บริหารจัดการกองทุน

รายไดคาโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึน
้ จาก
การดําเนินงานระบบรถไฟฟาสายหลัก

3.3.1างการบริ
โครงสร้
างกองทุ
น
3.3 โครงสร
หารจั
ดการกองทุ
น
3.3.1

โครงสรางกองทุน

คณะกรรมการที่
ปรึกษาการลงทุน
ที่จายใหแก ให
ดูเงิแน
ลผลประโยชน
ผูถือหนวยลงทุน
 ื


97.48%

ขอตกลงกระทําการ

33.33%

66.67%

ประกอบด ว ยตั ว แทนที่ แ ต ง ตั้ ง โดย
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร เ พื่ อ ใ ห คํ า แ น ะ นํ า
ผูถือ เกี่ยวกับการลงทุนใน และการจัดการ
หนวยลงทุนทรั
อื่นพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานแก
บริษัทจัดการ

ถือครองหุน/หนวยลงทุน
ชําระเงินคาซื้อ
รายไดคาโดยสารสุทธิ

ธุรกรรมที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารกองทุน

จัดตั
้งและ ไดซื้อรายไดคาโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้น จากการดําเ
กองทุนฯ ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย บลจ.บั
วหลวง
รายไดคาโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึน
้ จาก
บริหารจัดการกองทุน
รถไฟฟ
าขนส
การดําเนินงานระบบรถไฟฟ
าสายหลั
ก ง มวลชนกรุ ง เทพสายหลัก ซึ่ง ครอบคลุม ระยะทาง 23.5 กิโ ลเมตร ประกอบดวย สายสุขุม วิท ร

กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีออนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแหงช
สะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572) จากผูบริหารระบบรถไฟฟา คือ
คณะกรรมการที่
ขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BTSC) ซึ่งมีบริษัทบีทีเอสกรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (BTSG) เปน
ปรึกษาการลงทุน
(รอยละ 97.48) และยังถือหนวยลงทุนในกองทุนอีก รอยละ 33.33
ดูแลผลประโยชนให
ผูถือหนวยลงทุน

ประกอบด ว ยตั ว แทนที่ แ ต ง ตั้ ง โดย
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร เ พื่ อ ใ ห คํ า แ น ะ นํ า
เกี่ย วกับการลงทุนใน และการจัดการ
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานแก
บริษัทจัดการ

ถือครองหุน/หนวยลงทุน
ธุรกรรมที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารกองทุน
กองทุนฯ ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง ไดซื้อรายไดคาโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานระบบ
รถไฟฟาขนส งมวลชนกรุ งเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบดวย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17
กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีออนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแหงชาติถึงสถานี
สะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572) จากผูบริหารระบบรถไฟฟา คือ บริษัทระบบ

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

กองทุนฯ ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง ได้ซื้อรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท
ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีออ่ นนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬา
แห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572) จากผู้บริหารระบบ
รถไฟฟ้า คือ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BTSC) ซึ่งมีบริษัทบีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหาชน) (BTSG) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 97.48) และยังถือหน่วยลงทุนในกองทุนอีก ร้อยละ 33.33
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2542 (อายุประมาณ
20 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูบ้ ริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่กองทุน
นอกจากนี้ ยังเป็นผูบ้ ริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายด้วย ซึง่ ไม่ได้มกี ารแข่งขันทางธุรกิจกัน
บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอื่นซึ่งอาจ
แข่งขันกับกองทุน
ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุนจะอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุน โดยผู้ลงทุนสามารถขอดูส�ำเนา
โครงการจัดการฉบับเต็มได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
3.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน
3.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน
		

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2561

รายการทรัพย์สิน
1.  เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์
2.  เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารหนี้
พันธบัตร
รวม
3.  เงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
รวม
4.  สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
สินทรัพย์อื่น
รวม
รวมมูลค่าทรัพย์สิน

2562
มูลค่าตามบัญชี/
ร้อยละ
มูลค่าตามราคา ของมูลค่า
ตลาด
ทรัพย์สิน
(บาท)
สุทธิ

2561
มูลค่าตามบัญชี/ ร้อยละ
มูลค่าตามราคา ของมูลค่า
ตลาด
ทรัพย์สิน
(บาท)
สุทธิ

66,972,989

0.11

127,893,142

0.08

1,106,545,817
1,173,518,806

1.84
1.95

1,088,323,303
1,216,216,445

1.63
1.82

59,100,000,000
59,100,000,000

98.30
98.30

65,400,000,000
65,400,000,000

98.22
98.22

82,840
4,831,122
4,913,962
60,278,432,768

0.00
0.00
0.01
0.01
100.26

59,783,921
73,539
4,948,286
64,805,746
66,681,022,191

0.09
0.00
0.01
0.10
100.14
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รายการทรัพย์สิน

2562
มูลค่าตามบัญชี/
ร้อยละ
มูลค่าตามราคา ของมูลค่า
ตลาด
ทรัพย์สิน
(บาท)
สุทธิ

5.  หนี้สิน
เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมมูลค่าหนี้สิน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน

จ�ำนวนหน่วยลงทุน

141,433,034
9,585,938
6,015,255
2,081,899
159,116,126
60,119,316,642
10.3868

0.00
0.24
0.02
0.01
0.00
0.26
100.00

2561
มูลค่าตามบัญชี/ ร้อยละ
มูลค่าตามราคา ของมูลค่า
ตลาด
ทรัพย์สิน
(บาท)
สุทธิ
79,845,515
6,908,289
4,201,538
2,031,131
92,986,473
66,588,035,718
11.5045

0.12
0.00
0.01
0.01
0.00
0.14
100.00

5,788,000,000.0000 หน่วย

3.4.2 รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียดทรัพย์สิน

รายได้สทุ ธิทจี่ ะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึง่ ครอบคลุม
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึง
สถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพาน
ตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2542
(อายุประมาณ 20 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง
ผู้ดำ�เนินการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่เข้าลงทุน
วันที่ 17 เมษายน 2556
อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572
ต้นทุนเงินลงทุน
61,432,135,000 บาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จำ�นวน 33,135,000 บาท)
ราคาประเมินล่าสุด
59,100,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ; ประเมินเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธีรายได้
(Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางชมพูนุช ฉัตรมหากุลชัย และนางวันเพ็ญ ต้องวัฒนา
รายได้ต่อปี
รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ
4,603.00 ล้านบาท
ภาระผูกพัน
ไม่มี
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3.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กองทุน บีทเี อสซี และ บริษทั เอไอเอ จ�ำกัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
การก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4) ซึง่ เป็นสถานีระหว่างสถานีชอ่ งนนทรี (S3) และสถานีสรุ ศักดิ์ (S5) ในมูลค่า
ไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างฝ่ายละครึง่ หนึง่ กองทุนมี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้เงินของกองทุนโดยไม่มกี ารกูย้ มื เงิน การก่อสร้างสถานี S4 ดังกล่าว ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว ตามรายละเอียดทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การสร้างสถานี S4 จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้โดยสาร โดยจะท�ำให้
รายได้ค่าโดยสารของกองทุนเพิ่มขึ้น การก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จ
บีทีเอสซี ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดหาผู้ด�ำเนินการก่อสร้างงานโยธา โดย
บริษัท จอมธกล จ�ำกัด โดยทางกองทุน และ เอไอเอ ได้มีการจ่ายเงินมัดจ�ำไว้แล้วฝ่ายละครึ่ง เป็นจ�ำนวน
33,135,000 บาท โดยค่าก่อสร้างนี้จะบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ความคืบหน้าโครงการ
บีทเี อสซีได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และมีการจัดประชุมเพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2560 หลังจากนัน้ บีทเี อสซีได้ยนื่ รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ กทม. เพื่อให้ กทม. น�ำส่งส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาในล�ำดับถัดไป
เมื่อเดือนมกราคม 2562 บีทีเอสซีได้รับอนุมัติเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มจาก
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บีทเี อสซีได้นำ� เสนอขออนุมตั ิ
การก่อสร้างต่อ กทม. บีทีเอสซีคาดว่าจะสามารถเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างได้ประมาณเดือนเดือนมิถุนายน
2562 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน และแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 โดยล่าช้าจากแผนทีเ่ คยคาดการณ์
ไว้ประมาณ 2 ปี เนื่องจากการท�ำและการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการอนุมัติการก่อสร้าง
ส่งผลให้จำ� นวนเทีย่ วโดยสารและรายได้ของกองทุนทีจ่ ะได้รบั ล่าช้าไปในช่วงเวลาดังกล่าว อนึง่ บริษทั จัดการ
เห็นว่า จ�ำนวนผู้โดยสารหลังจากก่อสร้างเสร็จจะยังคงเพิ่มขึ้น
3.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
		

ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

		

- ไม่มี -

3.4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
		

ส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

		

- ไม่มี -
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3.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่บีทีเอสซี
มีสิทธิได้รับ รายได้ของกองทุนจึงเป็นรายได้ค่าโดยสารที่จะได้รับจากผู้โดยสารหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
(กองทุนไม่ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง และไม่มีการกระจุกตัวของผู้เช่า) ทั้งนี้ บีทีเอสซียังคงเป็น
ผู้ด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป
ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจในการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก
ซึ่งจะจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้
(ก)

ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�ำหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสุทธิประจ�ำปีสำ� หรับปีนนั้ บีทเี อสซีจะได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 10 ของจ�ำนวนรายได้
ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125

(ข)

ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส�ำหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 125 ขึ้นไปของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
ประจ�ำปีส�ำหรับปีนั้น บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 15 ของจ�ำนวนรายได้ค่าโดยสาร
สุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)
อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2617-7300
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี ถือหุ้นร้อยละ 97.48
ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และเป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ร้อยละ 33.33
ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บีทีเอสซีก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และในปีเดียวกันบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่เพียง
ผู้เดียวในการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรกที่ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริม่ ประกอบธุรกิจ บีทเี อสซีได้ดำ� เนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง (Civil Works)
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�ำการโอนกรรมสิทธิ์ในงานโครงสร้างระบบ
ให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัมปทาน บีทเี อสซีได้เปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักในเชิงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2542 และในเดือนพฤษภาคม 2552 กรุงเทพธนาคมได้วา่ จ้างบีทเี อสซี
ให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในเดือน
พฤศจิกายน 2553 กรุงเทพธนาคมว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ซึ่งเริ่มให้บริการ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซียังได้ลงนามในสัญญาการให้บริการ
เดินรถและซ่อมบ�ำรุงส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิทที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กทม. เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี
2555 ถึง 2585 และภายใต้สัญญานี้ ยังครอบคลุมถึงเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ภายหลังครบ
ก�ำหนดอายุสัมปทาน (ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572) ไปจนถึง 2 พฤษภาคม 2585 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
บีทเี อสซีได้ทำ� สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ กับกรุงเทพธนาคม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585
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โดยได้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถสถานีแรกของช่วงแบริ่ง-เคหะฯ คือ สถานีส�ำโรง (E15) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้เริ่มเปิดส่วนต่อขยายเพิ่มจนถึงเคหะฯ
ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือ บีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสซี และ/หรือ
บีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สมั ปทานทีไ่ ด้รบั จากกรุงเทพมหานคร และเป็นผูร้ บั จ้างให้บริการ
เดินรถในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท สายสีลม และสายสีเขียว ท�ำให้บีทีเอสซี และ/หรือ บีทีเอสจี มีความได้เปรียบ
ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือระบบสายสีเขียว
เนื่องจากจะท�ำให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้บริหารรายอื่นๆ ซึ่งอาจท�ำให้ผู้โดยสาร
จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นขบวนรถเมือ่ เข้าสูร่ ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยเมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว
- ส�ำโรง ซึ่งผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด
ซึ่งต่อมาบริษัทร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด และบริษัท อีสเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด เพื่อเข้ารับสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย มี น บุ รี และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง ช่ ว งลาดพร้ า ว-ส� ำ โรง ตามล� ำ ดั บ และมี สั ด ส่ ว นในการถื อ หุ ้ น
ในแต่ละบริษัทโดย บีทีเอสจี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 75 ร้อยละ15 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ
3.6 การกู้ยืมเงิน
- ไม่มี 4. ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม: ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
พัฒนาการส�ำคัญในปี 2561/62
· ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice-to-Proceed) ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองจากการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 39 เดือน
· วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บีทีเอสซี และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด (เคที) ได้เข้าลงนามในสัญญาการให้บริการ
เดินรถและซ่อมบ�ำรุง (O&M) โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุร-ี ส�ำนักงานเขตคลองสาน)
เป็นระยะเวลา 30 ปี
ในปี 2561/62 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (บีทีเอสจี) มีพัฒนาการและความก้าวหน้าที่ส�ำคัญในธุรกิจ
ระบบขนส่งมวลชน สืบเนือ่ งจากทีบ่ ริษทั นอร์ทเทิรน์ บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด (NBM) และบริษทั อีสเทิรน์ บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด
(EBM) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบีทเี อสจี (โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บีทเี อสจี, บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการลงทุน 75%,
15% และ 10% ตามล�ำดับ) ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง กับ รฟม. เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ต่อมาทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice-to-Proceed) ส�ำหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 39 เดือน ในส่วนของ
ความคืบหน้า ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทัง้ สองสายยังคงเป็นไปตามแผน โดยงานก่อสร้าง
โยธาและงานติดตั้งระบบและเครื่องกลคืบหน้าไปแล้ว 34% และ 20% ตามล�ำดับ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
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ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรยังมีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย
(ศรีรัช-เมืองทองธานี; 3.0 กิโลเมตร, 2 สถานี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย (รัชดา-ลาดพร้าวแยกรัชโยธิน; 2.6 กิโลเมตร, 2 สถานี) ลงในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนี้
คาดว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทั้งสองสายดังกล่าว จะสามารถด�ำเนินไปพร้อมๆ กันกับการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองสายหลัก
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวนัน้ โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (แบริง่ -เคหะฯ) ได้เปิด
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ในส่วนของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
(หมอชิต-คูคต) ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 งานก่อสร้างโยธาได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่งาน
ติดตั้งระบบและเครื่องกล ด�ำเนินการไปแล้ว 27% ทั้งนี้ คาดว่าสถานีแรกของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
(สถานีห้าแยกลาดพร้าว) จะเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2562 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ทั้งสายในปี 2563
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้โดยสารทั้งในส่วนของระบบรถไฟฟ้าปัจจุบันและส่วนต่อขยายสายสีเขียว
บีทีเอสซีได้จัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าใหม่อีก 46 ขบวน โดยแบ่งออกเป็นการซื้อจาก บริษัท ซีเมนส์ จ�ำกัด (ซีเมนส์) (22 ขบวน
ขบวนละ 4 ตู้) และ บริษัท ซีอาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล จ�ำกัด (ซีอาร์อาร์ซี) (24 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้) โดยขณะนี้
รถไฟฟ้าใหม่จ�ำนวน 14 ขบวนจากซีเมนส์ ได้ทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และ
คาดว่ารถไฟฟ้าใหม่ที่เหลืออีก 8 ขบวนจะส่งมอบภายในปี 2562 ส�ำหรับรถไฟฟ้าขบวนใหม่จากซีอาร์อาร์ซีนั้น
ขบวนแรกได้รับการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และคาดรถไฟฟ้าอีก 23 ขบวนที่เหลือจะได้รับ
การส่งมอบภายในปี 2563
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บีทีเอสซีและเคที ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เข้าลงนามในสัญญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส�ำนักงานเขต
คลองสาน ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร, 3 สถานี) เป็นระยะเวลา 30 ปี โดย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 งานก่อสร้างโยธา
และงานติดตั้งระบบและเครื่องกลมีความก้าวหน้าไปแล้ว 19% และ 33% ตามลําดับ
นอกจากนี้ เพือ่ ให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวทั้งระบบ ประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเดิมและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย (ช่วง
สะพานตากสิน-บางหว้า และช่วงอ่อนนุช-แบริง่ รวมถึงช่วงแบริง่ -เคหะฯ และช่วงหมอชิต-คูคต) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
สบายในการเดินทางของผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีค�ำสั่งเรื่องการด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการรวมการบริหารและการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวดังกล่าวให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน ทัง้ นี้ ตามมาตรา
44 ภายใต้ราชกิจจานุเบกษาระบุให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อนื่ เพือ่ ประโยชน์ในการ
รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและโครงการส่วนต่อขยายทัง้ สองส่วนระหว่าง กทม. และผูร้ บั สัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวปัจจุบัน (บีทีเอสซี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และให้ด�ำเนินการ
แก้ไขสัญญาสัมปทานกับผู้รับสัมปทานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในอีก 30 วัน ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระหว่าง
ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
นอกจากโครงการระบบขนส่งทางรางแล้ว บีทีเอสจียังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ อีกด้วย
โดยในปีที่ผ่านมา กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR JV) ระหว่าง บีทีเอสจี, STEC และ RATCH โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
60%, 20%, และ 20% ตามล�ำดับ ได้ยื่นประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินอูต่ ะเภา) เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2652 กิจการ
ร่วมค้าบีบเี อส (BBS JV) ระหว่างบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BA), บีทีเอสจี และ STEC โดยมีสัดส่วน
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ในการถือหุ้น 45%, 35% และ 20% ตามล�ำดับ ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก แก่กองทัพเรือ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายในปี 2562
ในปี 2561/62 รายได้ค่าโดยสารในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลัก มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 2.1% จากปีก่อน เป็น
6,963 ล้านบาท มาจากการเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าโดยสารเฉลีย่ (เพิม่ ขึน้ 2.4% จากปีกอ่ น เป็น 29.0 บาทต่อเทีย่ ว) อย่างไรก็ดี
การเติบโตของรายได้ค่าโดยสารถูกลดทอนด้วยจ�ำนวนเที่ยวการเดินทางที่ลดลงในปีนี้ (ลดลงเล็กน้อย 0.1% จากปีก่อน
เป็น 241.0 ล้านเที่ยวคน) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้องในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
สัญญาณคลื่นวิทยุสื่อสารภายนอกที่เข้ามารบกวนสัญญาณการเดินรถ (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน การประเมิน
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานปี 2561/62) รวมถึงจ�ำนวนวันท�ำการที่น้อยกว่าปีก่อนและช่วงวันหยุดยาวที่มากกว่า
ปีก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 บีทีเอสซีสามารถสร้างสถิติยอดผู้โดยสารสูงสุดใหม่ จ�ำนวน 934,289
เที่ยวคน นอกจากนี้ นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักในปี 2542 ได้ให้บริการผู้โดยสารแล้วกว่า
3,000 ล้านเทีย่ วคน ถือเป็นการตอกย�ำ้ บีทเี อสซีในฐานะผูน้ ำ� ในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางรางของประเทศไทย
การประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานปี 2561/62
บีทีเอสซี ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงรักษาความปลอดภัยและการให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
โดยมีตวั ชีว้ ดั หลักในการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ความน่าเชือ่ ถือของการให้บริการ ความน่าเชือ่ ถือ
ของรถไฟฟ้า และความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ซึ่งความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจากเปอร์เซ็นต์ค่าความตรงต่อ
เวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey) โดยมีเป้าหมายในการวัดคือ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางได้ตรง
เวลาไม่น้อยกว่า 99.5% เมื่อเทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นที่กินเวลาตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของการให้
บริการในปี 2561/62 เฉลี่ยอยู่ที่ 99.7% เทียบกับ 99.9% ในปี 2560/61 ความน่าเชื่อถือของการให้บริการที่ลดลงมี
สาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้องในเดือนมิถนุ ายน 2561 ซึง่ มีสาเหตุมาจากสัญญาณคลืน่ วิทยุสอื่ สารภายนอก
ทีเ่ ข้ามารบกวนสัญญาณการเดินรถ ส่งผลให้เกิดการขัดข้องในการเดินรถและเกิดความล่าช้าในการให้บริการ อย่างไรก็ดี
บีทีเอสซีได้ท�ำการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณใหม่ รวมทั้งติดตั้งตัวกรองคลื่นสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อีกทัง้ ยังประกาศมาตรการการดูแลค่าโดยสารส�ำหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากกรณีระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง และเพิม่
มาตรการการดูแลค่าโดยสารในกรณีที่รถไฟฟ้าขัดข้องที่ท�ำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ตัวชี้วัดต่อมาคือ ความน่าเชื่อ
ถือของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการ
ขัดข้อง 1 ครั้ง โดยในปี 2561/62 อยู่ที่ 83,400 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้ว่าจะ
ลดลงจากปีก่อนก็ตาม ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร วัดได้จากจ�ำนวนเที่ยวการเดินทางก่อนพบการ
ผิดพลาด รวมถึงการขัดข้องของอุปกรณ์และจากการใช้บัตรโดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจะต้องไม่น้อยกว่า
15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง โดยความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร ส�ำหรับปี 2561/62 อยู่ที่ 67,400 ครั้งต่อการขัดข้อง
1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าปีก่อนและถือว่าท�ำได้ดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ (รูปที่ 1)
รูปที่ 1 : ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
2561/62 2560/61
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจาก :
ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 99.7%
99.9%
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร 5 นาทีขึ้นไป
ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการ 83,400
87,960
ขัดข้อง
ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร
ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง
67,400
48,672
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ภาพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมาโดยตลอดในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ดังเห็นได้จากการมุ่งมั่น
ในการเปลีย่ นจากการเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ระดับต�ำ่ ไปสูก่ ารเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง2 ประกอบ
กับจ�ำนวนประชากรทีห่ นาแน่นในกรุงเทพฯ ล้วนแต่เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้มกี ารจราจรติดขัดและยังคงทวีความรุนแรงมากขึน้
เรื่อยๆ อ้างอิงจากรายงานประเมินสภาพจราจรของเมืองใหญ่ทั่วโลก ประจ�ำปี 2561 ของ TOMTOM3 ระบุว่า กรุงเทพฯ
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของเมืองที่มีการจราจรติดขัดที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ 390 เมือง จาก 48 ประเทศใน 6 ทวีป
ทัว่ โลก โดยปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ปญ
ั หาการจราจรบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาเรือ้ รังคือ การเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของปริมาณ
รถยนต์ ซึ่งสวนทางกับความสามารถในการรองรับยานพาหนะบนท้องถนนที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด โดยจากรายงานของ
กรมขนส่งทางบก จะเห็นได้ว่าจ�ำนวนยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ของประเทศไทย4 ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 3.4% (รูปที่ 2)
รูปที่ 2 : ยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี 2552-2561
(หน่วย: พันคัน)

แหล่งที่มา : กองแผนงาน กลุ่มสถิติขนส่ง กรมขนส่งทางบก
อย่างไรก็ดี นับตัง้ แต่มกี ารเปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าบีทเี อสในเดือนธันวาคม 2542 ถือเป็นการเพิม่ ช่องทางการคมนาคม
ทีท่ ำ� ให้ผโู้ ดยสารเปลีย่ นจากการโดยสารยานพาหนะบนท้องถนนมาใช้ระบบขนส่งทางรางมากขึน้ ดังเห็นได้จากส่วนแบ่ง
การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ (ซึง่ วัดจากจ�ำนวนเทีย่ วของการเดินทางต่อวันของแต่ละประเภทการเดินทาง)
ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2560 เป็น 33% ในปี 2585 (รูปที่ 3) โดยส�ำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
มาทดแทนสัดส่วนการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทางในปีต่อๆ ไปจากเครือข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ที่มีการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น

2
3
4

ธนาคารโลก
รายงานประเมินสภาพจราจรเมืองใหญ่ทั่วโลกของ TOMTOM
กรมขนส่งทางบก

% Market Share
BTS+MRT+ARL
Public Buses
Vans
Boats
Commuter Trains
Total

13%
79%
6%
1%
1%
100%

30%
68%
1%
1%
0%
100%

31%
66%
1%
1%
0%
100%

33%
64%
1%
1%
0%
100%

33%
65%
1%
1%
0%
100%

33%
65%
2%
1%
0%
100%

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

ระบบรถไฟฟ้า
รถโดยสาร
รถตู้
เรือโดยสาร
รถไฟชานเมือง

Rail mass transit
Bus
Van
Ferry
Commuter trains
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แหล่งที่มา: สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

รูปที่ 3 : ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบขนส่งมวลชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานตร (คาดการณ์ปี 2565-2585)

oads/Fny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/2561/AcFonPlan2561/25610109-AcFonPlan2561-2.pdf

/uploads/Fny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/2561/AcFonPlan2561/25610109-AcFonPlan2561-2.pdf

Project value (THB mn)
% PorFon
for chart
Project value (THB
mn)
% PorFon
239,759
12% for chart
12%
239,759
12%
12%
526,283
26%
26%
526,283
26%
26%
1,224,943
61%
61%
1,224,943
61%
58%
30,299
1%
1%
30,299
1%
3%
2,021,284
100%

way

ระบบรถไฟฟ้า

ail Mass Transit

er Rail Mass Transit

2,021,284

TRANSPORT ACTION PLAN (PRIOITY PROJECT) IN 2018

E 4: TRANSPORT ACTION PLAN (PRIOITY PROJECT) IN 2018

รถโดยสาร

ทางด่วนและโครงกางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ทางด่วนและโครงกางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รถไฟรางคู่
รถไฟรางคู่
รถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางรางอื่นๆ
รถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางรางอื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ

รถตู้

เรือโดยสาร

รถไฟชานเมือง

แหล่ง100%
ที่มา : ส�ำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

รูปที่ 4: แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561

รูปที่ 4: แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561

ปัจจุบนั รัฐบาลมีแผนขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมนโยบาย ประเทศไทย 4.0 วัตถุประสงค์
Expressway & Motorway
หลั12%กของแผนงานนี
้ไม่เพีRailways
ยงแต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “ประเทศที่มี
Dual Track
High Speed Rail & Other Rail Mass Transit
Others
รายได้สูง” ผ่านอุ
ตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและความก้าวหน้า แต่ยังช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อ
44 Projects
44 Projects
โครงการ
4444
โครงการ
THBTHB
2,021bn
่ ดิ ขัด ทัง้ นีก้ ารพัฒนาโครงสร้
างพืน้ ฐานดังกล่าวจะน�ำมาซึง่ ประสิทธิภาพ
2,021bnลดข้อจ�ำกัดในด้านต่างๆ อาทิ สภาพการจราจรทีต
2,021พันล้านบาท
พันล้านบาท
2,021
26%ณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ในปี 2561 กระทรวงคมนาคมได้ออกแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะ
และคุ
เร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,021 พันล้านบาท (หรือ ประมาณ 63 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
(รูปที่ 4)
3%

59%

inistry
of Transport
(MOT)
y of Transport
(MOT)

แหล่งที่มา:
แหล่งที่มา:กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

รูปที่ 4 : แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561

ทางด่
เศษระหว่
างเมืางเมื
อง อง
ทางด่ววนและโครงกางทางหลวงพิ
นและโครงกางทางหลวงพิ
เศษระหว่
รถไฟรางคู่
รถไฟรางคู่
รถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางรางอื่นๆ
รถไฟความเร็วสูงและระบบขนส่งทางรางอื่นๆ
อื่นๆ

อื่นๆ

44 โครงการ
2,021 พันล้านบาท

แหล่งที่มา : กระทรวงคมนาคม

Expressway & Motorw
Dual Track Railways
High Speed Rail & Oth
Others

ที่มา: กระทรวงคมนาคม
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รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

นาโครงขายระบบรถไฟฟาเปนสิ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจากการที่ สนข. ไดกําหนด
การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้
าเป็นสิง่ ทีม
ร่ ฐั ณฑล
บาลให้ความส�
ำคัญอย่างต่ระยะเวลา
อเนือ่ ง ดังเห็น20
ได้จากการที
่ สนข.
กำ� หนดแผน
นสงมวลชนทางรางในเขตกรุ
งเทพฯ และปริ
(M-MAP)
ป เพือ
เปนได้แนวทางในการพั
ฒน
แม่
บ
ทระบบขนส่
ง
มวลชนทางรางในเขตกรุ
ง
เทพฯ
และปริ
ม
ณฑล
(M-MAP)
ระยะเวลา
20
ปี
เพื
อ
่
เป็
น
แนวทางในการ
ไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสา
พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
ลา 20 ป (นับตั้งแตป 2553-2572) โดยแผนแมบทนี้ไดกําหนดโครงการรถไฟฟา 12 สาย ครอบคลุม 515.
และสมุทรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี (นับตัง้ แต่ปี 2553-2572) โดยแผนแม่บทนีไ้ ด้กำ� หนดโครงการรถไฟฟ้า 12 สาย
ถานี (รู ปที่ 5 และ
6)ม อย
างไรดี
คาณะรั
มนตรี งกํรัดาของมติ
หนดให
โยบายเร
งการดํ
าเนิน ก
ครอบคลุ
515.2
กิโลเมตรตามแผนเร
312 สถานี (รูงปรัทีด
่ 5ของมติ
และ 6) อย่
งไรดี ฐตามแผนเร่
คณะรัมฐีน
มนตรี
ก�ำหนดให้
มี
ารระบบรถไฟฟนโยบายเร่
า 10 สายหลั
้งหมด
12 โครงการา 10
หรืสายหลั
อระยะทาง
46412กิโครงการ
โลเมตร
งการด�ำเนิกนจากทั
การก่อสร้
างโครงการระบบรถไฟฟ้
กจากทั้งหมด
หรือจากทั
ระยะทาง้งหมด
464 515.2 ก
จากรูปที่ 7 ที่แสดงความคื
หนา515.2
ในแต
ละขั้นดัตอนการดํ
น 10 สายหลั
ก
กิโลเมตร จากทับ
้งหมด
กิโลเมตร
งเห็นได้จากรูาปเนิ
ที่ 7นทีงานของโครงการเร
่แสดงความคืบหน้าในแต่ลงะขัด้นวตอนการด�
ำเนินงานของ

โครงการเร่งด่วน 10 สายหลัก

พื่อ ใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอสาธารณะและเพื่อเปนการขยายโครงขายระบบรถไฟฟาใหครอบคลุมมากย
้ เพื่อกให้ารความร
เกิดผลประโยชน์
ดต่อสาธารณะและเพื
่อเป็นการขยายโครงข่
ายระบบรถไฟฟ้
มมากยิ
ขึ้น
นความรวมมือกัทับ้งนีองค
วมมืสอูงสุระหว
างประเทศของญี
่ปุน (JICA)
ในการจัาดให้ทํคารอบคลุ
แผนแม
บ่งทระบบขนส
ง
สนข. ประสานความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) ในการจัดท�ำแผนแม่บทระบบขนส่ง
ขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (พื้นที่ตอเนื่อง) ฉบับที่ 2 (M-MAP2) โดยคาดวาจะมีการบรรจุโครงการรถไฟฟ
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ฉบับที่ 2 (M-MAP2) โดยคาดว่าจะมีการบรรจุโครงการ
ดแก สายสีท องรถไฟฟ้
(ระยะที
่ 1)4 (กรุ
รี-คลองสาน
1.7 กิโระยะทาง
ลเมตร)
เทา
าสายใหม่
สาย งได้ธนบุ
แก่ สายสี
ทอง (ระยะที่ 1)ระยะทาง
(กรุงธนบุรี-คลองสาน
1.8สายสี
กิโลเมตร)
สายสี(ระยะที
เทา (ระยะ่ 1) (วัชรพ
าง 16.3 กิโลเมตร)
(บางนา-สนามบิ
สุวรรณภู
ิ ระยะทาง น18.3
ลเมตร)18.3
และสายสี
น้ําตาล (แค
ที่ 1) (วัชLRT
รพล-ทองหล่
อ ระยะทาง 16.3 กินโลเมตร)
LRT ม(บางนา-สนามบิ
สุวรรณภูกิมโิ ระยะทาง
กิโลเมตร) และ
ง 22 กิโลเมตร)
เขนา�้ำไปในแผนแม
บทฉบั
บใหม22ดังกิกล
าว อย
งไรก็ดี ขณะนี
สนข.
นระหว
สายสี
ตาล (แคราย-ล�ำสาลี
ระยะทาง
โลเมตร)
เข้าาไปในแผนแม่
บทฉบับ้ ใหม่
ดังกล่อยู
าว ใอย่
างไรก็ดาี งการศึ
ขณะนี้ กษาควา
สนข.โดยคาดว
อยู่ในระหว่างการศึ
กษาความเป็
นไปได้
ฒนา M-MAP2
าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รพัฒนา M-MAP2
าจะได
รับการอนุ
มัตของการพั
ิจากคณะรั
ฐมนตรีใโดยคาดว่
นป 2564

ในปี 2564

: โครงขายระบบรถไฟฟาตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ที่ 5 : โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และ
AP) (515.2 กิรูโปลเมตร)

ปริมณฑล (M-MAP) (515.2 กิโลเมตร)

นข. และ รฟม.

แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.

Summary
Commence OperaFons
เปิดดำเนินการแล้ว
Under ConstrucFon
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
AwaiFng for Bidding Submission
อนู่ระหว่างรอประกวดราคา
Cabinet approved
ครม. อนุมัติแล้ว
for Cabinet Submission
เตรียมเสนอ AwaiFng
ครม.
Total

121.6
172.8
49.1
20.5
130.7
494.7

25%
35%
10%
4%
26%
100%

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

รูปที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้า 12 สาย ภายใต้นโยบายภาครัฐ

รูปที่ 7: ความคืบหน่าในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการเร่งด่วน 10 สายหลัก

FIGURE 7: PROGRESS OF 10 PROJECTS UNDER STIMULUS PACKAGE

โครงการ
สีแดงเข้ม*
สีเขียวเข้
ม*
Total Track
Length of
สีน้ำ�เงิ464km
น*
สีแดงอ่อน*
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์*
สีม่วง*
สีส้ม*
สีชมพู*
สีเหลือง*
สีเทา
สีเขียวอ่อน*
สีฟ้า
รวม

Source: OTP and the Company

erations
ction
dding Submission
ed
binet Submission
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ช่วง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย
ลำ�ลูกกา-บางปู
บางซื่อ-หัวลำ�โพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4
ศิริราช-ศาลายา-ตลิ่งชัน-หัวหมาก
ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ
บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
ตลิ่งชัน-มีนบุรี
แคราย-มีนบุรี
ลาดพร้าว-สำ�โรง
วัชรพล-สะพานพระราม 9
ยศเส-ตลิ่งชัน
ดินแดง-สาทร

โครงข่ายรถไฟฟ้า
464 กิโลเมตร

แหล่งที่มา: สนข. และบริษัทฯ

* โครงการรถไฟฟ้าตามตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี

ระยะทาง (กม.)
80.5
67.1
55.0
58.5
50.3
42.8
39.6
34.5
30.4
26.0
21.0
9.5
515.2

แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.
รูปที่ 7 : ความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนการด�ำเนินงานของโครงการเร่งด่วน 10 สายหลัก

เปิดดําเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อยู่ระหว่างรอประกวดราคา
ครม. อนุมัติแล้ว
เตรียมเสนอ ครม.

โครงข่ายรถไฟฟ้า
464 กิโลเมตร
แหล่งที่มา : สนข. และบีทีเอส
เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง
ในปี 2561 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร) มีจำ� นวนประชากรรวมกันกว่า 10.9 ล้านคน ในขณะทีป่ ระชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ มีจำ� นวน 13.9
ล้านคน ประชากรในฮ่องกง มีจ�ำนวน 7.5 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์ มีจ�ำนวน 5.8 ล้านคน ทั้งนี้ อัตรา
การครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็น 11.2 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน จาก
การขยายตัวของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะฯ) เป็นระยะทาง 10.8 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
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ในแง่ของอัตราการครอบคลุมพืน้ ทีข่ องรถไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีสดั ส่วนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ในภูมภิ าค
เดียวกัน โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 41.6 กิโลเมตรต่อประชากร
ล้านคน สิงคโปร์อยูท่ ี่ 39.1 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และฮ่องกงอยูท่ ี่ 34.7 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน นอกจากนี้
ในปี 2561 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจ�ำนวนเที่ยวโดยสารของระบบรถไฟฟ้าในฮ่องกงมีสัดส่วน 49% กรุงโตเกียว
48% สิงคโปร์ 46% ในขณะที่กรุงเทพฯ มีเพียง 13%5 เท่านั้น จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่กล่าวมาข้างต้น นับเป็นข้อมูล
ปัจจัยหลักที่แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพฯ ต้องการการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนเมื่อเทียบกับประเทศ
ใกล้เคียง (รูปที่ 8) เพื่อรองรับสภาพการจราจรที่แออัดในปัจจุบัน รวมถึงช่วยลดปัญหามลพิษใน กทม.
รูปที่ 8 : พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค ในปี 2561
อัตราการ
ครอบคลุมพื้นที่*

ส่วนแบ่งทางการตลาด
ของระบบรถไฟฟ้า

7.5
13.9
5.8

ความยาวระบบ
รถไฟฟ้า 
(กิโลเมตร)
259.1
579.5
228.4

34.7
41.6
39.1

49%
48%
46%

10.9

121.6

11.2

13%5

ประชากร    
(ล้านคน)
ฮ่องกง
โตเกียว
สิงคโปร์
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

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�ำนวนประชากร (ล้านคน)
ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ระบบรถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดับแห่งแรกของประเทศไทยและก่อสร้างขึน้ เหนือถนนสายหลักใจกลางกรุงเทพฯ ซึง่
บริหารโดยบีทีเอสซีและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการทั้งหมด
43 สถานี ระยะทางรวม 48.9 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง คือ สายสุขุมวิทหรือสายสีเขียวเข้ม ประกอบด้วย
31 สถานี โดยวิง่ ผ่านใจกลางกรุงเทพฯ จากทิศเหนือถึงทิศตะวันออก (หมอชิต-เคหะฯ) และสายสีลมหรือสายสีเขียวอ่อน
ประกอบด้วย 13 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางเมืองจากทิศใต้ถึงทิศตะวันตก (สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า) ทั้งสองเส้นทาง
เชือ่ มต่อกันทีส่ ถานีสยาม ส�ำหรับยอดผูโ้ ดยสารรวมในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ปี 2561/62 อยูท่ ี่ 241.0 ล้านเทีย่ วคน
และมีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยปีละ 8.2% นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บีทีเอสซีมี
จ�ำนวนรถไฟฟ้า 52 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ (รวม 208 ตู)้ และได้มกี ารจัดซือ้ ขบวนรถไฟฟ้าใหม่อกี 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้
(รวม 184 ตู้) ในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางรถไฟฟ้าสาย
ปัจจุบัน รวมไปถึงการเปิดให้บริการของส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ในอนาคต
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ข้อมูลล่าสุดจาก สนข. ในปี 2561 และคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปี 2580 อยู่ที่ประมาณ 33%
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ระบบรถไฟฟ้า MRT
รถไฟฟ้า MRT บริหารโดย บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) จ�ำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 43.0 กิโลเมตร
ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิ สายสีนำ�้ เงิน) ซึง่ เป็นรถไฟฟ้าใต้ดนิ สายแรก
ของประเทศไทย เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ระยะทาง 20.0 กิโลเมตร 18 สถานี
(หัวล�ำโพง-บางซือ่ ) และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิ สายสีมว่ ง) ระยะทาง 23.0
กิโลเมตร 16 สถานี (บางใหญ่-เตาปูน) ทั้งนี้ รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้ำเงินมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�ำนวน 3
สถานี ได้แก่สถานีศาลาแดง สถานีอโศก และสถานีหมอชิต ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการเปิดให้บริการ
สถานีเตาปูน ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย โดยสถานีเตาปูน
จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย ส�ำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา รถไฟฟ้า
MRT ในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้ำเงินมียอดผู้โดยสารทั้งหมด 113.7 ล้านเที่ยวคน6 นอกจากนี้ BEM ยังมีแผนที่
จะเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล�ำโพง-หลักสอง ในเดือนกันยายน 2562 และช่วง
เตาปูน-ท่าพระ ในเดือนมีนาคม 2563 โดยทัง้ 2 เส้นทางดังกล่าวจะเชือ่ มต่อการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน
เป็นวงกลม
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เชือ่ มต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ บั สถานีพญาไท ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง เป็นระบบรถไฟฟ้า
ยกระดับ ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร 8 สถานี ด�ำเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่
23 สิงหาคม 2553 โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีพญาไท
ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งด�ำเนินงานโดยรฟท. เปิดให้บริการระยะทางรวม
15.3 กิโลเมตร 4 สถานี (บางซือ่ -ตลิง่ ชัน) โดยเปิดทดลองเดินรถด้วยรถดีเซลราง เริม่ ทดลองเดินรถตัง้ แต่วนั ที่ 8 กันยายน30 พฤศจิกายน 2555 และเริ่มเปิดให้บริการชั่วคราว ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ดี รถไฟฟ้าชานเมืองดังกล่าว
ได้หยุดให้บริการชัว่ คราว และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อกี ครัง้ ภายหลังจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนแล้ว
เสร็จในปี 2564
ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที)
โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ หรือ BRT บริหารโดยบีทเี อสซี เป็นโครงการแรกเริม่ ของทางกรุงเทพฯ ทีจ่ ะเชือ่ มต่อระบบ
ขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่
รอบนอก โดยบีทีเอสซีเป็นผู้รับสัมปทานจากกทม. และระบบเดินรถของ BRT จะมีความเร็วสูงกว่ารถโดยสารประจ�ำทาง
ทั่วไปเพราะจะวิ่งบนช่องทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก BRT มีระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ช่องนนทรีตลาดพลู) โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีช่องนนทรี ทั้งนี้ ในปี 2561/62 ที่ผ่านมา BRT มียอดผู้โดยสาร
รวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านเที่ยวคน

6

แหล่งที่มา: BEM (ข้อมูลเดือนมกราคมถึงธันวาคม)
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2014/15
FY 2015/16
FY 2016/17
FY 2017/18
FY 2018/19
599,250
637,087
625,156
660,790
660,355
253,255

260,325

274,302

295,792

311,447
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รูปที่ 9 : สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
รถไฟฟ้า บีทีเอส
(สายหลัก)
อัตราการเติบโต (%)
รถไฟฟ้า MRT7
อัตราการเติบโต (%)

2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
197.2
214.7
218.7
232.5
238.0
241.2
241.0
12.0
80.6
16.6

8.9
86.4
7.2

1.9
92.4
6.9

6.3
95.0
2.8

2.4
100.1
5.4

1.3
108.0
7.8

(0.1)
113.7
5.3

แหล่งที่มา: BTSC และ BEM
รูปที่ 10 : จ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวหลักและรถไฟฟ้า MRT
(หน่วย : เที่ยวคน/วัน)
540,233

588,335

599,250

637,087

625,156

660,790

660,355

CAGR 4.1%

220,225

236,811

253,255

2555/56

2556/57

2557/58

260,325

274,302

295,792

311,447

CAGR 7.2%

2558/59

รถไฟฟ้าบีทีเอส

2559/60
รถไฟฟ้า MRT

2560/61

2561/62

660,790

660,355
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แหล่งที่มา: BTSC และ BEM
ระบบรถไฟฟ้า BTS
588,335

599,250

637,087

625,156

540,233

โครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก
บีทเี อสซีเป็นผูร้ บั สัมปทานจากกทม. ในการให้บริการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักแต่เพียงผูเ้ ดียวตัง้ แต่ปี 2542 ภายใต้สมั ปทาน
311,447
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนในรูปแบบ
PPP net cost
ระยะเวลา 30 ปี295,792
(2542-2572) โดยสายหลั
ก
274,302
260,325
253,255
236,811
220,225
ประกอบไปด้
วยสายสุขมุ วิท (หมอชิต-อ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร) และสายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร) ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร 23 สถานี หลังจากนั้น ในปี 2555 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักกับบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด (เคที) ซึง่ เป็นบริษทั
ย่อยของกทม. ครอบคลุมระยะเวลา 13 ปี (2572-2585) ภายหลังครบก�ำหนดอายุสัมปทานในปี 2572 ต่อมาในเดือน
FY 2012/13
FY 2013/14
FY 2014/15
FY 2015/16
FY 2016/17
FY 2017/18
FY 2018/19
เมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก
ในช่วงระยะเวลาที่เหลือให้แก่กองทุนรวมโครงสร้
งพื้นฐานระบบขนส่
งMRT
มวลชนทางรางบี
BTSาSky
Train
subway ทีเอสโกรท (BTSGIF) โดย
บีทเี อสซียงั คงเป็นผูบ้ ริหารและเดินรถในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ทัง้ นี้ บีทเี อสจียงั ลงทุนในสัดส่วน 33% ของจ�ำนวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน BTSGIF
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โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริการในปี 2552
ประกอบไปด้วยส่วนต่อขยาย 2 เส้นทางคือ ส่วนต่อขยายสายสีลม (สะพานตากสิน-บางหว้า ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร)
และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร) ต่อมาในปี 2555 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญา
กับเคทีในการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงส่วนต่อขยายดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี (2555-2585)
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้
เดือนมีนาคม 2560 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
ครอบคลุมระยะเวลา 25 ปี (2560-2585) ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ ส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะฯ ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-คูคต ระยะทาง 17.8
กิโลเมตร) โดยส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ในส่วนของงานก่อสร้างโยธาส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือนั้น ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่า
สถานีแรกของส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (สถานีห้าแยกลาดพร้าว) ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร จะสามารถเปิดให้บริการ
ได้ในเดือนสิงหาคม 2562 และคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2563
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีทีเอสจี ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี ระยะทาง
34.5 กิโลเมตร) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�ำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร) กับ รฟม. ระยะทางรวม 64.9 กิโลเมตร
53 สถานี ทั้ง 2 บริษัทย่อยนี้ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR JV consortium) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่าง บีทีเอสจี และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุน 75%, 15% และ 10% ตามล�ำดับ ทั้งนี้เป็น
สัมปทานในรูปแบบ PPP net cost โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
ค่างานก่อสร้าง จ�ำนวน 47,000 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดกว่า 96,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะแบ่งช�ำระ
เงินสนับสนุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน ตลอดระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้บริการ โดยทั้งสองบริษัทดังกล่าว
ได้รบั หนังสือแจ้งให้เริม่ งาน (Notice-to-Proceed) ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองจากการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งนับเป็นวันแรกของการก่อสร้าง ทั้งนี้ คาดว่ารถไฟฟ้า
ทั้งสองโครงการจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2564
โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) และบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ�ำกัด (เคที) ได้เข้าลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง (O&M) โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง
ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส�ำนักงานเขตคลองสาน, ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร) เป็นระยะเวลา 30 ปี นอกจากนี้
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการให้บริการแก่ผโู้ ดยสารและมาตรฐานทีด่ ขี องระบบรถไฟฟ้าและเครือ่ งกล (E&M) บีทเี อสซี
ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายติดตั้งระบบ E&M เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองมี
จุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวตะวันตกที่สถานีกรุงธนบุรี และเชื่อมกับอาคารอเนกประสงค์ไอคอน
สยาม ทั้งนี้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลา 30 เดือน โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้ คาดว่ารถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 จะสามารถเปิดให้บริการ
ได้ในเดือนกันยายน 2563
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โครงการระบบขนส่งทางรางสายใหม่ๆ ที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มบีทีเอส
บีทีเอสจีมองว่าการที่ประเทศมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บีทีเอสจี จึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโครงการระบบขนส่งทางราง รวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า
โดยกลุม่ BTS ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเพิม่ อีก 81.2 กิโลเมตรในกรุงเทพฯ และยังสนใจลงทุนในโครงการ
รูปแบบอื่นๆ อาทิ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (บางหว้า-ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
รออนุมตั ริ ายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) โดยเป็นเส้นทางทีก่ ลุม่ บีทเี อสมีโอกาสสูงทีจ่ ะได้เข้าไปบริหาร
จัดการเดินรถ เนือ่ งจากเส้นทางนีเ้ ป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบนั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย “หนึง่ หน่วยงานก�ำกับดูแล หนึง่ ผูบ้ ริหารเดินรถ” ของรัฐบาลทีม่ งุ่ หวังให้เกิดผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ แก่ประชาชน
กลุ่มบีทีเอสจะเจรจากับ กทม. ภายใต้เนื้อหาสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง (O&M) ทั้งนี้ คาดว่ารัฐบาลจะ
รับผิดชอบในการลงทุนส่วนของงานโยธาและงานระบบและเครื่องกล (E&M) อย่างไรก็ดี กลุ่มบีทีเอสอาจจะพิจารณา
ในการช่วยจัดหาเงินทุน โดยอาจจะรับติดตั้งงานระบบและเครื่องกล (E&M) ให้ กทม.
โครงการรถไฟฟ้ารางเบา
โครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือ LRT (บางนา-สุวรรณภูมิ) ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วน
ต่อขยายสายสุขุมวิทที่สถานีบางนา โครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของ กทม. ทั้งนี้คาดว่าทาง กทม. จะเป็น
ผู้รับผิดชอบก่อสร้างงานโยธาและงานระบบและเครื่องกล (E&M) โดยกลุ่มบีทีเอสยังเสนอต่อ กทม. ให้ใช้พื้นที่บริเวณ
ธนาซิตี้ของกลุ่มบีทีเอส ในการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและโรงเก็บรถไฟฟ้า (Depot) ส�ำหรับ LRT โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ดังนั้น กลุ่มบีทีเอสเชื่อมั่นว่า บีทีเอสซีมีศักยภาพในระดับแนวหน้าที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (ระยะที่ 1)
โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงเส้นทางและต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน โดยระยะที่ 1 (ช่วงวัชระพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร) เชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลัก ที่สถานีทองหล่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่สถานีฉลองรัช ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกับก�ำดูแลของ กทม. โดยที่ผ่านมา
กทม. จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานโยธา และงานระบบและเครื่องกล (E&M) เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการ
รถไฟฟ้าสายใหม่จึงคาดว่าจะมีการจัดประมูลส�ำหรับการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง (O&M) กลุ่มบีทีเอส เชื่อมั่นว่า
กลุ่มบีทีเอส มีศักยภาพที่แข็งแกร่งพอที่จะชนะการประมูลดังกล่าวจากการที่ได้ลงนามในสัญญารถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สายสีเหลืองไปก่อนหน้านี้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออกและตะวันตก)
การประมูลก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยเส้นทางดังกล่าว
มีทงั้ สถานียกระดับและสถานีใต้ดนิ ปัจจุบนั โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ฝัง่ ตะวันออกได้มกี ารลงนามในสัญญางานก่อสร้าง
กับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธารวมทั้งหมด 6 สัญญา โดยผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาดังกล่าว ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST
(บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)) บริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งนี้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ตะวันออกได้เริม่ ก่อสร้างไปแล้วในเดือนมิถนุ ายน 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566
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สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทัง้ นี้ บีทเี อสจีได้ยนื่ ข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว
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 คาดว่าจะมีการประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายในปี 2562
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
บีทีเอสจีมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทาง คือ 1) สายบางปะอินนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 196 กม. และ 2) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 96 กม. เป็นหนึ่งโครง
การสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวง
คมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง
โดยทั้งสองโครงการดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบของ PPP Gross Cost ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและ
จัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐ โดยภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้าง/ตอบแทนในการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา
ทั้งนี้ บีทีเอสจีได้เข้าซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal: RFP) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
และคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในช่วงกลางปี 2562
5. ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่างๆ มีดังนี้
1. ความเสีย่ งจากการทีก่ องทุนลงทุนในรายได้สทุ ธิทเี่ กิดและจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน
กองทุนลงทุนในรายได้สทุ ธิทเี่ กิดและจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตาม
สัญญาสัมปทาน รวมถึงเงินอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากหรือเกีย่ วกับรายได้สทิ ธิดงั กล่าว นับจากวันทีก่ ารซือ้ ขายรายได้สทุ ธิเสร็จ
สมบูรณ์ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2572 ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละ
ปีอาจเป็นจ�ำนวนทีไ่ ม่เท่ากัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การประเมินค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั เงินจากการ
ลงทุนคืนในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจ
ลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
2. ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการที่ต้นทุนค่าโดยสาร
รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่เพิ่มขึ้น จะส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
รายได้สุทธิที่กองทุนคาดว่าจะได้รับและความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้
รับผลกระทบหากต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น
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ทั้งนี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึงกรณี
ดังต่อไปนี้
•

การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าซึ่งก�ำหนดโดยรัฐบาล ซึ่งค่าไฟฟ้าอาจมีความผันผวนด้วยสาเหตุหลายปัจจัย รวมถึง
ราคาก๊าซธรรมชาติ และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

•

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน หรือ

•

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอื่นของรัฐบาลที่มีผลต่อการด�ำเนินกิจการขนส่ง
หรืออุปสงค์ด้านการขนส่ง

อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะปรับอัตราค่าโดยสารสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยในอนาคตของบีทเี อสซีอาจเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู กว่ารายได้จากค่าโดยสารในอนาคตทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ จะ
ส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจมีรายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้เกิดขึ้นตามปกติเนื่องมาจากการซ่อมแซมและ
บ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนือ่ งซึง่ ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยทีส่ งู และอาจเกิดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ลว่ งหน้า ดังนัน้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ต้องช�ำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทุน ดังนั้น
หากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักไม่สามารถสร้างรายได้ค่าโดยสารเพียงพอต่อต้นทุน
ค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแล้ว
รายได้สุทธิ และความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญ
3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ำกัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
บีทีเอสซีมีข้อจ�ำกัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด แนวโน้มของตลาด
หรือเหตุการณ์อนื่ ๆ เพือ่ เป็นการชดเชยต้นทุนการด�ำเนินงาน และต้นทุนอืน่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยการเพิม่ อัตราค่าโดยสาร
ถูกจ�ำกัดโดยสัญญาสัมปทานและพลวัตรของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และความพึงพอใจของ
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึ่งตาม
สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกระยะเวลา
18 เดือน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare)
ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�ำเดือนทั่วไปส�ำหรับเขตกรุงเทพมหานคร (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
แลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ งินตราต่างประเทศ
และในประเทศ ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้าของบีทีเอสซี หรือความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk)
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสัญญาสัมปทานจะอนุญาตให้บีทีเอสซีสามารถขึ้นอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ และบีทีเอสซีมีความ
ตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถขึ้นหรือเลือกที่จะไม่ขึ้นอัตราค่าโดยสารด้วย
เหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนและความ
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พึงพอใจของผู้โดยสาร หรือเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ เหตุผลอื่นๆ อาจรวมถึงแนวโน้มผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้น
ค่าโดยสารอาจท�ำให้จ�ำนวนผู้โดยสารลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อรายได้สุทธิ ดังนั้น
บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือประเมินผลที่อาจจะตามมาจากการขึ้นค่าโดยสารในอนาคตได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซี
ขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ราคา 16-44 บาท
4. บริษทั จัดการและกลุม่ บีทเี อสอาจไม่สามารถด�ำเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่งมวลชนให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วย
ความสามารถของบริษทั จัดการและกลุม่ บีทเี อสในการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบความ
ส�ำเร็จนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทีไ่ ม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถ
รับรองได้วา่ การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ หรือสามารถ
ท�ำได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
กลยุทธ์การเจริญเติบโตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชนมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมูลเพื่อ
บริหารงานในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของโครงการขนส่งมวลชน
ระบบใหม่ หรือการด�ำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่ การที่จะประสบความส�ำเร็จใน
การด�ำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ นอกเหนือจากสิ่งอื่นแล้วยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการด�ำเนินการของ
รัฐบาลเกี่ยวกับแผนการขยายตัวดังกล่าว ความสามารถของกลุ่มบีทีเอสในการสรรหาและประเมินผู้ร่วมลงทุนทาง
ธุรกิจ การลงทุนทีเ่ ป็นไปได้ การสนับสนุนทางการเงิน การด�ำเนินการให้มขี อ้ สรุปการลงทุน การได้รบั ความเห็นชอบ
และสิทธิในสัมปทานทีจ่ ำ� เป็น และการควบคุมทางการเงินและการด�ำเนินการอย่างเพียงพอ กลยุทธ์การเจริญเติบโต
ดังกล่าวนีต้ อ้ งการการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารและต้องใช้ทรัพยากรอืน่ ๆ ของกลุม่ บีทเี อสเป็นอย่างมาก รวมถึงปัจจัย
อื่นบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบีทีเอส อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่ารัฐบาลจะด�ำเนินการตามแผนการขยายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ
หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะด�ำเนินการดังกล่าว ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่ากลุ่มบีทีเอสจะเป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าว
ดังนั้น การเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกลุ่ม
บีทเี อสไม่สามารถลงทุนหรือเข้าร่วมด�ำเนินงานดังกล่าวนีไ้ ด้ หรือการลงทุนหรือเข้าร่วมด�ำเนินงานดังกล่าวไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ หรือไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่คาด
6.    ข้อพิพาททางกฎหมาย
กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
อนึ่ง บีทีเอสซี มีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็นคดีที่อาจ
มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บีทีเอสซี ดังนี้
1. บีทีเอสซีถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนพิการ ฟ้องขอให้มีการจัดท�ำลิฟต์และ
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่สถานีรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศาลปกครองกลาง
พิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าขณะท�ำสัญญาสัมปทานยังไม่มกี ฎกระทรวงก�ำหนดให้มกี ารจัดสร้างลิฟต์และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่คนพิการ ต่อมาผูฟ้ อ้ งคดีได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� สัง่ ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2558
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี ำ� พิพากษากลับค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยพิพากษาให้กรุงเทพมหานครจัดท�ำลิฟต์
และอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการทีส่ ถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสทัง้ 23 สถานี และจัดท�ำสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
บนรถไฟฟ้าแก่คนพิการ โดยจัดให้มีที่ว่างส�ำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการ ราวจับส�ำหรับคนพิการบริเวณทางขึ้นลง และ
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ติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถคันที่จัดไว้ให้ส�ำหรับคนพิการ ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
1 ปีนับแต่วันที่มีค�ำพิพากษา โดยให้บีทีเอสซีให้ความร่วมมือสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีอุปกรณ์
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทัง้ สัญลักษณ์ทแี่ สดงให้เห็นว่ามีอปุ กรณ์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกโดยตรง
แก่คนพิการ เมือ่ เดือนธันวาคม 2560 กรุงเทพมหานครได้ดำ� เนินการติดตัง้ ลิฟต์และอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่คนพิการครบทั้ง 23 สถานีและเปิดให้บริการแล้ว
2. กรุ ง เทพมหานครยื่ น ค� ำขอรั บ ช� ำ ระหนี้ ใ นคดี ฟ ื ้ น ฟู กิ จ การของบี ที เ อสซี เป็ น เงิ น ประมาณ 306.5 ล้ า นบาท
ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค�ำสั่งอนุญาตให้กรุงเทพมหานครได้รับช�ำระหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ
ประมาณ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกัน ประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค�ำร้องในมูลหนี้ค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ประมาณ 72.4 ล้านบาท หนี้ค่าเช่าอาคาร ประมาณ 201.4 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร
ได้โต้แย้งค�ำสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งยกร้อง ต่อมากรุงเทพมหานครได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกามีคำ� พิพากษาแก้ให้กรุงเทพมหานครได้
รับช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 63.01 ล้านบาท ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ
8.3 ล้านบาท ดอกเบี้ยส�ำหรับค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 3.56 ล้านบาท ค่าเช่าอาคาร 30.44 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียมหนังสือค�ำ้ ประกัน 12.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 117.61 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2561
บีทีเอสซีได้ช�ำระหนี้มูลหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกัน
12.3 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 20.6 ล้านบาท (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ช�ำระ
มูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 63.01 ล้านบาท (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ปัจจุบันบีทีเอสซีอยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติ
ในมูลหนี้ส่วนที่เหลือคือ ค่าเช่าอาคาร และดอกเบี้ย ซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกับข้อ 3.
3. บีทเี อสซีถกู กรุงเทพมหานครเรียกร้องเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้ชำ� ระเงินค่าตอบแทนการใช้ทดี่ นิ
ราชพัสดุ เป็นเงินประมาณ 132 ล้านบาท (ต้นเงิน 64.7 ล้านบาท เบี้บปรับเงินเพิ่ม 67.3 ล้านบาท) และ
ค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกันส้ญญาก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยบีทีเอสซีได้โต้แย้งว่า
ตามสัญญาสัมปทาน บีทเี อสซีมสี ทิ ธิใช้ทดี่ นิ ดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โดยไม่ตอ้ งรับ
ภาระค่าใช้จา่ ย ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดทีเ่ กิดขึน้ ต่อมาสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มคี ำ� สัง่ จ�ำหน่าย
ข้อพิพาทออกจากสารบบความชั่วคราว เพื่อรอฟังผลค�ำพิพากษาศาลฎีกาในคดีฟื้นฟูกิจการที่กรุงเทพมหานครได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายตามข้อ 2. เนื่องจากเป็นมูลหนี้รายเดียวกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2560 ศาลฎีกามีคำ� พิพากษาแก้ให้กรุงเทพมหานครได้รบั ช�ำระหนีใ้ นการฟืน้ ฟูกจิ การ ตามข้อ 2. รวมเป็นเงินประมาณ
117.61 ล้านบาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 2560 บีทีเอสซีได้ช�ำระหนี้ค่าธรรมเนียมหนังสิอค�้ำประกันส้ญญาก่อสร้าง
อาคาร เป็นเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท และกรุงเทพมหานครได้ถอนข้อเรียกร้องเรือ่ งค่าธรรมเนียมหนังสือค�ำ้ ประกัน
ออกจากคดีอนุญาโตตุลาการแล้ว คงเหลือข้อเรียกร้องเรือ่ งเงินค่าตอบแทนการใช้ทดี่ นิ ราชพัสดุ ซึง่ กรุงเทพมหานคร
และบีทีเอสซี ได้ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาข้อพิพาทแล้ว โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการก�ำหนดนัดสืบพยาน
ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562
7. ข้อมูลส�ำคัญอื่น
โปรดดูหัวข้อ 15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

ส่วนที่ 3
การจัดการและ
การก�ำกับดูแลกองทุน

8. ข้อมูลหน่วยลงทุน
9. โครงสร้างการจัดการ
10. การก�ำกับดูแลกิจการ
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
12. การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง
13. การป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
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ส่วนที่ 3

การจัดการและการก�ำกับดูแลกองทุน
8. ข้อมูลหน่วยลงทุน
8.1 หน่วยลงทุน
8.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน
จ�ำนวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน

61,416,468,000 บาท
(หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นแปด
พันบาท)

• จ�ำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก 62,510,400,000 บาท
(หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบล้านสี่แสนบาท)
• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 1 445,676,000 บาท
(สี่ร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 2 277,824,000 บาท
(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาท)
• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 3 370,432,000 บาท
(สามร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาท)
• จ�ำนวนเงินทุนในการลดเงินทุน ครั้งที่ 4 978,172,000 บาท
(เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
•
•
•
•
•

วันจัดตั้งกองทุน
หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 1
หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 2
หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 3
หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 4

10.8000 บาทต่อหน่วย
10.7230 บาทต่อหน่วย
10.6750 บาทต่อหน่วย
10.6110 บาทต่อหน่วย
10.4420 บาทต่อหน่วย

จ�ำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน

5,788,000,000 หน่วย
(ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านหน่วย)

ประเภทของหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

10.8000 บาทต่อหน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มี.ค. 2562

10.3868 บาทต่อหน่วย
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8.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
สำ�หรับปี 2561/62
ราคาปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต่ำ�สุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าการซื้อขายรวม
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

กระดาน Local
12.10 บาท
12.70 บาท
11.30 บาท
70,034.80 ล้านบาท
13,236.73 ล้านบาท
54.03 ล้านบาท

กระดาน Foreign
12.00 บาท
12.50 บาท
11.70 บาท
69,456.00 ล้านบาท
586.49 ล้านบาท
2.39 ล้านบาท

11.5045 บาท
10.3868 บาท

8.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน
นปิดสมุด วันเฉลี่ย
ครั้งที่ วัทะเบี
ยน จ่ายเงินคืน
1. 29 ส.ค. 57
2. 8 มิ.ย. 58
3. 30 พ.ค. 59
4. 10 มิ.ย. 62

12 ก.ย. 57
19 มิ.ย. 58
13 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 62

จำ�นวนเงินทุนจด
ทะเบียนก่อนลดมูลค่า
หน่วยลงทุน
ต่อหน่วย รวม
(บาท) (ล้านบาท)
10.800 62,510.400
10.723 62,064.724
10.675 61,786.900
10.611 61,416.468
รวม

จำ�นวนเงินทุนจด
ทะเบียนที่ลดลง
ต่อหน่วย
(บาท)
0.077
0.048
0.064
0.169
0.358

รวม
(ล้านบาท)
445.676
277.824
370.432
978.172
2,072.104

จำ�นวนเงินทุนจด
ทะเบียนหลังลดมูลค่า
หน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท)
10.723 62,064.724
10.675 61,786.900
10.611 61,416.468
10.442 60,438.296

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : - ครั้งที่ 1 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง วันที่
30 มิถุนายน 2557
- ครั้งที่ 2 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่
31 มีนาคม 2558 รวมกับจ�ำนวนที่เหลือจากการลดทุนงวดก่อน
- ครั้งที่ 3 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2559
- ครั้งที่ 4 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุน ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
2562
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8.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
8.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก
		
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ลำ�ดับ

รายชื่อ

จำ�นวนหน่วยลงทุนที่ถือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
สำ�นักงานประกันสังคม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
นายคีรี กาญจนพาสน์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

1,929,000,000
375,239,000
358,918,070
235,241,500
225,074,300
165,460,800
92,103,580
82,075,000
70,673,300
66,893,500

ร้อยละของ
จำ�นวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจำ�หน่าย
33.33
6.48
6.20
4.06
3.89
2.86
1.59
1.42
1.22
1.16

8.2.2 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกันด้วย)
ลำ�ดับ
1

รายชื่อ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ
1,929,000,000

ร้อยละของ
จำ�นวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจำ�หน่าย
33.33

8.2.3 กลุม่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การด�ำเนินงานของบริษัทจัดการ
		

- ไม่มี -

8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน
8.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน
		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครัง้ ในกรณีทกี่ องทุนมีกำ� ไรสะสม
เพียงพอ
(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล
หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
“ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก�ำไรสุทธิของกองทุน ที่ท�ำการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
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(ก) การหักก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ ฐาน รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอืน่ ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ กลต. ก�ำหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(ค) การหักด้วยรายการเงินส�ำรองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุน
ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก�ำหนดไว้ใน หัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือชี้ชวน
หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
(Unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส�ำรองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ใน
จ�ำนวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ�ำนวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(2) ในกรณีทก่ี องทุนมีกำ� ไรสะสม บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจากก�ำไรสะสมได้
(3) ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจาก
ก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�ำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น
ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�ำหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนใน
อนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผล
พร้อมกันในงวดถัดไป
นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�ำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้
(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�ำหนด
(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มกี ำ� ไรสะสม
เหลืออยู่แล้ว
(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน�ำไปใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทุน
(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการจะต้องด�ำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทกี่ องทุนมีการเพิม่ เงิน
ทุนจดทะเบียนเพือ่ ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ เติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้
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การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท�ำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ�ำนวน
หน่วยลงทุน และจะเฉลีย่ เงินคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�ำไรสะสมของกองทุน
8.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน
		
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
		 ส�ำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ครั้งที่

ผลการดำ�เนินงานงวด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

17 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56
1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56
1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57
1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57
1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58
1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58
1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59
1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59
1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
รวม

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
0.117
0.158
0.150
0.154
0.151
0.156
0.161
0.138
0.168
0.179
0.178
0.167
0.189
0.188
0.188
0.207
0.192
0.203
0.203
0.200
0.196
0.209
0.206
4.058

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
3 ก.ย. 56
29 พ.ย. 56
28 ก.พ. 57
9 มิ.ย. 57
29 ส.ค. 57
28 พ.ย. 57
27 ก.พ. 58
8 มิ.ย. 58
24 ส.ค. 58
23 พ.ย. 58
25 ก.พ. 59
30 พ.ค. 59
22 ส.ค. 59
21 พ.ย. 59
24 ก.พ. 60
6 มิ.ย. 60
31 ส.ค. 60
27 พ.ย. 60
28 ก.พ. 61
11 มิ.ย. 61
28 ส.ค. 61
28 พ.ย. 61
28 ก.พ. 62

17 ก.ย. 56
13 ธ.ค. 56
14 มี.ค. 57
20 มิ.ย. 57
12 ก.ย. 57
12 ธ.ค. 57
13 มี.ค. 58
19 มิ.ย. 58
4 ก.ย. 58
4 ธ.ค. 58
10 มี.ค. 59
13 มิ.ย. 59
5 ก.ย. 59
6 ธ.ค. 59
10 มี.ค. 60
20 มิ.ย. 60
14 ก.ย. 60
12 ธ.ค. 60
14 มี.ค. 61
25 มิ.ย. 61
11 ก.ย. 61
13 ธ.ค. 61
14 มี.ค. 62

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ดังนั้นบริษัทจัดการจึงงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน
ในช่วงระยะเวลาข้างต้น
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		 ประวัติการจ่ายคืนเงินทุน
วันเฉลี่ย
วันปิดสมุด
ครั้งที่
จ่ายเงิน
ทะเบียน
คืน
1.
2.
3.
4.

29 ส.ค. 57
8 มิ.ย. 58
30 พ.ค. 59
10 มิ.ย. 62

12 ก.ย. 57
19 มิ.ย. 58
13 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 62

จำ�นวนเงินทุน
จำ�นวนเงินทุนจด
จดทะเบียน ก่อนลด
ทะเบียนที่ลดลง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท) (บาท) (ล้านบาท)
10.800 62,510.400 0.077
445.676
10.723 62,064.724 0.048
277.824
10.675 61,786.900 0.064
370.432
10.611 61,416.468 0.169
978.172
รวม
0.358 2,072.104

จำ�นวนเงินทุน
จดทะเบียน หลังลด
มูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย
รวม
(บาท) (ล้านบาท)
10.723 62,064.724
10.675 61,786.900
10.611 61,416.468
10.442 60,438.296

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : - ครั้งที่ 1 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง วันที่
30 มิถุนายน 2557
- ครั้งที่ 2 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่
31 มีนาคม 2558 รวมกับจ�ำนวนที่เหลือจากการลดทุนงวดก่อน
- ครั้งที่ 3 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2559
- ครั้งที่ 4 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุน ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
2562
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9. โครงสร้างการจัดการ
9.1 บริษัทจัดการ
9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และเว็บไซต์
ชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
			
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
		
เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700
		
โทรศัพท์
0-2674-6488
โทรสาร
0-2679-5996
Website
www.bblam.co.th
9.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน
โครงสร้างองค์กร
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
Asia Financial Holdings Ltd.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
นายเชิดชู โสภณพนิช
นางวรวรรณ ธาราภูมิ

จำ�นวนหุ้น
749,996
100,000
100,000
50,000
3
1

ร้อยละ
75.0
10.0
10.0
5.0
0.0
0.0

รายชื่อกรรมการ
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
นายสตีเฟน แทน
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช
นายไพศาล เลิศโกวิทย์
นางสาวปิยะมาศ คำ�ไทรแก้ว
นายโชน โสภณพนิช
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
คณะกรรมการบริหาร
รายชือ่
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
นางสาวสุญาณี ภูรปิ ญ
ั ญวานิช
นายไพศาล เลิศโกวิทย์      
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา   
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
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รายชื่อผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง

ตำ�แหน่ง
Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer, Acting Chief Investment Officer
Managing Director, Head of Business Distribution
Managing Director, Head of Operation & System
Deputy Managing Director,
Head of Real Estate & Infrastructure Investment
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล
Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
Deputy Managing Director, Head of Product Management
นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director,
Head of HR Strategy & Service Support
นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ Assistant Managing Director, Head of Internal Audit
นางสาวภารดี เอื้อวิริยานุกูล Vice President Acting Head of Risk Management

		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำ�รงเวศ

2. นางนพวรรณ แสวงกิจ

ประสบการณ์ทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน Assistant Managing
California State University,
Director, Real Estate &
Los Angeles
Infrastructure Investment
- ปริญญาตรี การบัญชี
บลจ.บัวหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-2561 Senior Vice President,
- CFA Level 3
Real Estate &
Infrastructure Investment
บลจ.บัวหลวง
2546-2555 ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย)
2541-2546 ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดการกองทุน
บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
2557-ปัจจุบัน Vice President,
University of the
Real Estate &
Philippines
Infrastructure Investment
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บลจ.บัวหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-2557 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
- CISA Level 2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บลจ. ธนชาต
ประวัติการศึกษา
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ชื่อ-สกุล
3. นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์
นิรมล

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- CISA Level 2

ประสบการณ์ทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
2560-ปัจจุบัน Vice President,
Real Estate &
Infrastructure Investment
บลจ.บัวหลวง
2556-2560 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

9.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน
รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์
และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือ
ทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการกองทุน
ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หนังสือ
ชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”)
(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(ค) จัดให้กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระส�ำคัญทีแ่ สดงไว้ลา่ สุดต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ด�ำเนินการให้กองทุนมีลกั ษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก�ำหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และด�ำเนินการให้การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ
กองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรัพย์
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(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ย่ืนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ต่อ
ผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่าง
หนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน
(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส�ำคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ วันท�ำการก่อนการเริม่ จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนแก่ผลู้ งทุน และจัดส่ง
หนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุน (Mutual
Fund Report and Prospectus System ("MRAP"))
(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะ
เวลาทีพ่ อสมควรแก่การทีผ่ ลู้ งทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนก่อนการตัดสินใจลงทุนใน
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เมือ่ รวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชีช้ วนตาม (1) ต้องไม่นอ้ ยกว่า
สิบสี่วัน
(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และไม่มลี กั ษณะทีท่ ำ� ให้ผลู้ งทุนส�ำคัญผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการ
โฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ก�ำหนด
(ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการจัด
จ�ำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะ
จ�ำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการและควบคุมดูแล
ให้การจัดการเป็นไปตามสาระส�ำคัญทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษทั จัดการต้อง
จัดให้มีข้อก�ำหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าท�ำหรือจะเข้าท�ำเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่น�ำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่
ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน
(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการ
โครงสร้างพืน้ ฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานโดยการให้
เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด�ำเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�ำเนินการให้การจัดหา
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ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) ด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณี
ที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน
(ฐ) ด�ำเนินการที่จ�ำเป็นเพื่อควบคุมดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้
(ฑ) เพิม่ หรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
ประกาศใช้บังคับโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“กลต.”) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ กลต. หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”)
(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะได้มา และการประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�ำหนดไว้
(ด) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพากรก�ำหนดเพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนตามที่กฎหมายก�ำหนด
(ต) ด�ำเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
(ถ) จัดให้มแี ละคงไว้ซงึ่ ระบบงานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยในเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของกองทุน ให้มีความรู้ความ
สามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุน
(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตัง้ กองทุน รวมทัง้ การตรวจสอบและสอบทาน
(การท�ำ due diligence) ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
(3) การก�ำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ท) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใด
เว้นแต่บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผอู้ นื่ บริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการลงทุน
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และการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน และการปฏิบตั ิ
การด้านงานสนับสนุน ทัง้ นี้ การมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ธ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคต (อันรวมถึงรายได้สุทธิ) หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้องติดตามและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับอย่างสม�่ำเสมอ หากพบความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท�ำให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อตกลง บริษทั จัดการต้องด�ำเนินการหรือมอบหมายให้ผเู้ ชีย่ วชาญด�ำเนินการให้ผปู้ ระกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจ�ำเป็นจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ในขณะนีห้ รือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ด�ำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและด�ำเนิน
การต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น
ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดำ� เนินการอืน่ ใดเท่าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(น) ด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน และรักษาผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ แต่ทงั้ นี้ การ
ด�ำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) การลงทุน
(ก) เข้าท�ำสัญญาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานในนามของกองทุนภายในหกเดือน
นับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
(ข) ด�ำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี
โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)
(ค) ด�ำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
1,500,000,000 บาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากการจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ง) ด�ำเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื่นที่ กลต. อนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด�ำเนินการให้การลงทุน
ของกองทุนในทรัพย์สนิ อืน่ ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้เกีย่ วกับอัตราส่วนการลงทุน
(3) การเรียกเก็บและช�ำระเงินของกองทุน
(ก) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและช�ำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือ เงินตอบแทน
อื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
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(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน
(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ ทน.
1/2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ก�ำหนด
ไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามพรบ.
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต. หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เป็นผู้จัดการ
กองทุนเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายและประกาศเกีย่ วกับการจัดตัง้ และจัดการกองทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีใ่ ช้บงั คับกับบริษทั จัดการ และปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการจะ
ต้องรายงานการแต่งตัง้ และการสิน้ สุดการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. รวมทัง้ เปิดเผยรายชือ่ ผูจ้ ดั การกองทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
เปลีย่ นแปลงข้อมูล ให้บริษทั จัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลง
(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดและเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คุณ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพ ย์ก�ำหนด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแต่ งตั้ ง
นายทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
(ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ ของกองทุน
หรือบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็นเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับกองทุน อาทิ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
และที่ปรึกษากฎหมาย
(ช) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
ให้ความเห็นชอบ และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(ซ) แต่งตัง้ ผูช้ ำ� ระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพือ่ ท�ำหน้าที่
เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และด�ำเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้การช�ำระบัญชี
เสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน
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(ฌ) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. เพือ่ ท�ำหน้าที่
ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ลงทุนรายย่อย
(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
(ก) จัดให้มีการยื่นค�ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
เป็นกองทุนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้าวันท�ำการนับแต่วนั ปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว
(ข) จัดให้มกี ารยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
การเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี
(ค) ดูแลให้ขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�ำสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีทขี่ อ้ ก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
หรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
กฎ และ/หรือ ค�ำสัง่ นัน้ ให้บริษทั จัดการด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า
(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์
(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ในเรื่องที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว
(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ�ำกัดเพียงความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และใน
เรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะออกหรือจัดให้มกี ารออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็น
หลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อก�ำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(ซ) ด�ำเนินการก�ำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(ฌ) อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์
เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(ญ) จัดท�ำบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และ
น�ำทรัพย์สินของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการน�ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนไปฝากไว้
กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ฎ) จัดท�ำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฐ) จัดท�ำรายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฑ) จัดท�ำมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
(ฒ) จัดท�ำงบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และน�ำส่งงบการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงินและบทสรุปประเภทรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
(ณ) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ด) จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของกองทุน โดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
(ต) ในกรณีทรี่ ายได้หรือก�ำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดท�ำการวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อย
ให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัย
ดังกล่าว และส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
(ถ) ในกรณีที่กองทุน มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
บริษัทจัดการจะจัดท�ำรายงานความคืบหน้าของโครงการ ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่มีการ
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น นั้ น และส่ ง รายงานดั ง กล่ า วให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน หรือภายในระยะ
เวลาอื่นใดตามที่ก�ำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
(ท) รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้า
เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง
(ธ) จัดท�ำ จัดให้มีการท�ำ จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
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(น) ติดตาม ด�ำเนินการ และสั่งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกับลงทุนตามสัญญาแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงด�ำเนินการตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
(บ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
9.1.4 จ�ำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
ชื่อ-สกุล
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ประสบการณ์ทำ�งานที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัติการศึกษา
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน
- เป็นคณะกรรมการ
University of North
Chairman of
ที่ปรึกษาการลงทุน
Texas
Executive Board ของกองทุน
- ปริญญาตรี
บลจ.บัวหลวง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2553-2560 Chief Executive
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Officer
บลจ.บัวหลวง
2545-2553 กรรมการผู้จัดการ
บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาโท MBA
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน
- เป็นคณะกรรมการ
(with Distinction)
Chief Executive
ที่ปรึกษาการลงทุน
สถาบันบัณฑิต
Officer
ของกองทุน
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
บลจ.บัวหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 -2560 กรรมการผู้จัดการ
- ปริญญาตรี BBA ,
บลจ.บัวหลวง
Georgia State
University
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2553-ปัจจุบัน Managing
- เป็นคณะกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director,
ที่ปรึกษาการลงทุน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Head of
ของกองทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Business
Distribution
บลจ.บัวหลวง
2550-2553 รองกรรมการผู้
จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุน
รวม
บลจ.บัวหลวง
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ชื่อ-สกุล
4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำ�รงเวศ -

5. นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย -

ประสบการณ์ทำ�งานที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัติการศึกษา
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2562-ปัจจุบัน Assistant
- ดูภาพรวมการดำ�เนิน
California State
Managing
งานของกองทุน
University, Los Angeles
Director, Real - ติดตามผลการดำ�เนิน
ปริญญาตรี การบัญชี
Estate &
งานของกองทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Infrastructure
- ติดตามการปฏิบัติ
CFA Level 3
Investment
งานของผู้บริหาร
บลจ.บัวหลวง
ทรัพย์สินให้เป็นไป
2555-2561 Senior Vice
ตามที่กำ�หนด และ
President,
ประสานงานกับ
Real Estate &
ผู้บริหารทรัพย์สินใน
Infrastructure
เรื่องต่างๆ เพื่อการ
Investment
บริหารและจัดการ
บลจ.บัวหลวง
กองทุน
2546-2555 ผู้อำ�นวยการอาวุโส - ประสานงานกับ
ฝ่ายกองทุนรวม
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการบริหารและ
บลจ. ไอเอ็นจี
จัดการกองทุน เช่น
(ประเทศไทย)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
2541-2546 ผู้อำ�นวยการ
ผู้ประเมินราคา
ฝ่ายจัดการกองทุน ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
บลจ.บัวหลวง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2557-ปัจจุบัน Senior Manager, - ตรวจสอบรายได้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Real Estate &
และค่าใช้จ่ายในการ
ปริญญาตรี การบัญชี
Infrastructure
ดำ�เนินงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Investment
- ประสานงานกับ
บลจ.บัวหลวง
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
เพื่อการบริหารและ
จัดการกองทุน เช่น
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
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ชื่อ-สกุล
6. นางสาวอัญชลี อ่อนน้อม

-

7. นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล -

8. นายอภิชาต โตรุ่ง

-

ประสบการณ์ทำ�งานที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัติการศึกษา
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม
ปริญญาตรี การจัดการ 2562-ปัจจุบัน Assistant
- ตรวจสอบรายได้
ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Manager,
และค่าใช้จ่ายในการ
พระนคร
Real Estate &
ดำ�เนินงาน
Infrastructure
- ประสานงานกับ
Investment
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
บลจ.บัวหลวง
เพื่อการบริหารและ
2556-2561 Senior Officer,
จัดการกองทุน เช่น
Real Estate &
ผู้ดูแลผลประโยชน์
Infrastructure
ผู้สอบบัญชี
Investment
- นำ�ส่งรายงานต่างๆ
บลจ.บัวหลวง
ของกองทุนต่อ
2552-2556 เจ้าหน้าที่
ตลาดหลักทรัพย์ และ
ฝ่ายกองทุนรวม
ผู้เกี่ยวข้อง
อสังหาริมทรัพย์
บลจ. ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย)
ปริญญาตรี การบัญชี
2562-ปัจจุบัน Assistant
- ปฏิบัติงานด้าน
มหาวิทยาลัย
Managing
บัญชี การเงิน
หอการค้าไทย
Director,
และงานทะเบียน
Operation &
สำ�หรับกองทุนรวม
System
อสังหาริมทรัพย์ และ
บลจ.บัวหลวง
กองทุนรวมโครงสร้าง
2551-2561 Senior Vice
พื้นฐาน
President,
Operation &
System
บลจ.บัวหลวง
ปริญญาโท
2556 - ปัจุบัน Assistant Vice - ปฏิบัติงานด้าน
การบัญชี มหาวิทยาลัย
President,
บัญชี การเงิน
ธรรมศาสตร์
Operation &
และงานทะเบียน
ปริญญาตรี การบัญชี
System
สำ�หรับกองทุนรวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บลจ.บัวหลวง
อสังหาริมทรัพย์และ
ราชมงคล รัตนโกสินทร์ 2555-2556 เจ้าหน้าที่อาวุโส
กองทุนรวมโครงสร้าง
วิทยาเขตบพิตรพิมุข
ฝ่ายปฏิบัติการ
พื้นฐาน
จักรวรรดิ
กองทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
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9.1.5 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ
กองทุนอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือ เมื่อได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
(1) เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการ
รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้
(3) ในกรณีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. สั่งเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุนตาม
มาตรา 128 ของ พรบ. หลักทรัพย์
(4) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการที่ก�ำหนด
ไว้โครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง อันมีผลให้บริษทั จัดการไม่สามารถด�ำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ค�ำสัง่ ระเบียบ และข้อบังคับ
ดังกล่าว หรือเป็นการเปลีย่ นแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ใน
การจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่
ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการจะต้องเสนอชื่อบริษัทจัดการรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนด (เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่เอง) โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะด�ำเนินการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อท�ำหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนแทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ
ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�ำหนดให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้
รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ให้ด�ำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน บริษัท
จัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่
บริษัทจัดการได้ท�ำการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (4) ข้างต้นนี้
จนครบถ้วนแล้ว แต่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่ทบี่ ริษทั จัดการเสนอชือ่
หรือกองทุน และ/หรือ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตัง้ บริษทั จัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับนับจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยในกรณีดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแล้ว
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั จัดการในเวลาใดๆ หลังจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมติเปลีย่ นตัวบริษทั จัดการแล้ว
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันสิน้ สุดการปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริษทั จัดการตามข้อ (4) ข้างต้น บริษทั
จัดการจะยังคงมีสทิ ธิได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน โดยค�ำนวณ
จ�ำนวนค่าธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พรบ. หลักทรัพย์ บริษทั จัดการต้องด�ำเนินการตามทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้บริษทั จัดการรายใหม่เข้าท�ำหน้าทีต่ อ่ ไปได้ ซึ่ง
รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่
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9.1.6 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ชื่อกองทุน
ทรัพย์สินที่ลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสง ประมาณ 980,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำ�กัด (มหาชน) (TTTBB) โดยทรัพย์สิน
ประกอบด้วย
1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงในปัจจุบัน จำ�นวน 800,500 คอร์กิโลเมตร
ส่งมอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และ
2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ�แสงในอนาคต ประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร
ทยอยส่งมอบภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ทำ�การซื้อขายเสร็จสิ้น โดย
ทยอยส่งมอบให้เดือนละ 7,500 คอร์กิโลเมตร

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
กลุ่มน้ำ�ตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)

ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2559 TTTBB ได้ทำ�การส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำ�แสงในอนาคตครบทั้ง 180,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว
และเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำ�หนดไว้
สิทธิในรายได้สทุ ธิทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล
(เชื้อเพลิงหลักคือกากอ้อย) ซึ่งประกอบด้วย
1. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำ�กัด (BEC)
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571
2. รายได้สุทธิฯ จากโรงไฟฟ้าของบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำ�กัด (BPC)
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2578

9.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
9.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
		
ชื่อ
		
ที่อยู่
		
เลขทะเบียนบริษัท
		
โทรศัพท์
		
โทรสาร
		
เว็บไซต์

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)
อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
0107539000243
0-2617-7300
0-2617-7133
www.bts.co.th

9.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีประกอบด้วยคณะกรรมการจ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทีป่ รึกษา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยโครงสร้างองค์กรของบีทีเอสซีเป็นดังนี้
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คณะกรรมการบรษ
ิ ท
ั
คณะกรรมพจ
ิ ารณา
คา
่ ตอบแทน

คณะกรรม

คณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการบรห
ิ าร
ฝ่ ายเลขานก
ุ ารบรษ
ิ ท
ั

สําน ักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผอ
ู้ า
ํ นวยการใหญ่

สายการเงน
ิ

สายปฏบ
ิ ต
ั ก
ิ าร

ฝ่ าย
ซ่อมบํารุง

ฝ่ ายปฏบ
ิ ต
ั การ
ิ

ฝ่ ายกฎหมาย

ฝ่ ายวางแผน
กลยท
ุ ธ์

ฝ่ ายความปลอดภย
ั
และรก
ั ษา
ความปลอดภย
ั

ฝ่ ายการเงิน

สายบรห
ิ าร

ฝ่ ายควบคม
ุ บญชี
ั

					
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) 15,662,944,750
บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด
85,491,898
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
72,000,000
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จำ�กัด
60,869,685
ร้อยตรีสมบัติ พานิชชีวะ
25,788,870
บริษัท บี.กริมแอนโก จำ�กัด
25,344,632
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำ�กัด
23,315,972
นายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์
14,000,000
นางอัญชลี กาญจนพาสน์
10,000,000
นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย
9,000,000
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
78,377,846
รายชื่อผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
97.48
0.53
0.45
0.38
0.16
0.16
0.15
0.09
0.06
0.06
0.49
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9.2.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
2
ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7
ท่าน

		

รายชื่อกรรมการมีดังนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการ
นายคีรี กาญจนพาสน์
นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9.2.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นายคีรี กาญจนพาสน์
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายคง ชิ เคือง
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม
ดร.อาณัติ อาภาภิรม

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อำ�นวยการใหญ่สายบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

9.2.2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการทีป่ รึกษา ประกอบด้วยกรรมการทีป่ รึกษาจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล
นายคม พนมเริงศักดิ์
นายประจักษ์ มโนธัม

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
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9.2.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
2. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9.2.2.6 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้บริหารของบีทีเอสซี มีดังนี้
ชื่อ
1. นายคีรี กาญจนพาสน์
2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

นายคง ชิ เคือง
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม
นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์
นางสาวน้ำ�ทิพย์ กิมจันทร์
นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ
นายนพดล นิ่มพัชราวุธ
นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์
นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
รักษาการ ผู้อำ�นวยการใหญ่สายบริหาร
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงิน
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฎิบัติการ
รองผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงิน และผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฏหมาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายซ่อมบำ�รุง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
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9.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บีทีเอสซียังคงเป็นคู่สัญญาตามสัญญาสัมปทานกับกทม. และบีทีเอสซียังคงเป็นผู้บริหารจัดการ
ในการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพื่อประโยชน์ของกองทุนภายใต้
การก�ำกับดูแลและควบคุมของกองทุน ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สทุ ธิ ตลอดจนมีหน้าทีน่ ำ� ส่งรายได้คา่ โดยสารสุทธิให้แก่กองทุน ตลอดอายุสญ
ั ญาสัมปทาน
และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุน ในการร่วมบริหารการจัดการกิจการของบีทีเอสซี โดยกองทุน
มีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบีทีเอสซี และภาระ
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
9.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
		
ชื่อ		
		
ที่อยู่		
		
โทรศัพท์
		
โทรสาร
		
เว็บไซต์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2724-5047
0-2724-5051
www.sc.com/th

9.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จำ�นวนหุ้นที่ถือ อัตราส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
1,481,795,116
99.8713
กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
1,750,753
0.1180
ซึ่งจดทะบียนแล้ว
BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch
50,452
0.0034
Mrs. Lin Mei-Jen
12,867
0.0009
นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์
5,517
0.0004
นายไมตรี ตรีประเสริฐพจน์
4,783
0.0003
นายอมร เตชอัครกุล
4,435
0.0003
นายเกริกชัย ซอโสตถิกุล
3,279
0.0002
นางเพ็ญนภา ตรงสิทธิสมบัติ
3,027
0.0002
บริษัท ไชยพร อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
2,971
0.0002
ผู้ถือหุ้นอื่น
71,348
0.0048
รายชื่อผู้ถือหุ้น

9.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
		

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้
(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนกับส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต.
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(3) ก�ำกับดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอดจน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม
ให้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท�ำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(4) จัดท�ำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�ำการ
หรืองดเว้นกระท�ำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(5) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สนิ ของ
บุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้
(6) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุน
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
(7) จัดท�ำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(8) ด�ำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้
รับค�ำสัง่ จากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. โดยค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องบังคับคดีดงั กล่าว ให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุนได้
(9) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(10) ปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยใช้ความรูค้ วามสามารถเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
(11) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน
ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของ
กองทุน (ถ้ามี)
(12) พิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญาหรือแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกสัญญาทีม่ อบหมายให้บคุ คล
ภายนอกเข้ามาเป็นผูด้ ำ� เนินการกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้านบาท
แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�ำสัญญาหรือแก้ไข
เพิม่ เติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
(13) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส�ำหรับการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี เฉพาะใน
กรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ
ชีช้ วน หัวข้อ 2.3.1 “การเติบโตในทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนครัง้ แรก - (2) การลงทุนเพิม่ เติมเพือ่ รองรับ
จ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลา
ที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
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การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (13) นี้ ไม่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือการ
เข้าท�ำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่กองทุน ไม่ถือว่า
เป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป หรือการเข้าท�ำสัญญาโดยกองทุน ดังนั้นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หรือการเข้าท�ำสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จำ� ต้องขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุนในเรื่องสงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ที่กองทุนมีสิทธิ
ภายใต้เอกสารธุรกรรม
การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (11) (12) และ (13) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�ำ
รายละเอียด พร้อมทัง้ เสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(14) แจ้งให้บริษทั จัดการจัดให้มกี ารประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมือ่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือเมื่อ
เห็นว่าจ�ำเป็นต้องประเมินค่าใหม่เพื่อกองทุน
(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(16) ด�ำเนินการให้มีการรับหรือช�ำระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขออย่าง
สมเหตุสมผล ทัง้ นี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อก�ำหนดของเอกสารธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)
(17) ไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะเป็น
ไปเพือ่ ประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ นื่ เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนใน
การท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเป็นการด�ำเนินการในลักษณะทีเ่ ป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูล
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้าน
(18) ในกรณีที่การด�ำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด�ำเนินการขอมติ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่จ�ำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(19) มีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ และ
(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
9.3.4 เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
		

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้เปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ และมีการแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน
(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที่มีนัยส�ำคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

(3) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�ำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3
หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือความรับผิดชอบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส�ำคัญอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าวต่อไป ในกรณี
ดังกล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั
จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(7) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึง่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณี
ดังกล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถกู ต้องภายใน
15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าว หรือวัน
ถัดจากวันทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าว และบริษทั จัดการจะแจ้ง
การแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วันท�ำการนับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
มิได้ทำ� การแก้ไขการขาดคุณสมบัตใิ ห้ถกู ต้องภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดดังกล่าว บริษทั จัดการจะด�ำเนิน
การขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่
ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค�ำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ก) เพือ่ เลิกกิจการของผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ใดทีค่ ล้ายคลึงกัน หรือ
(ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช�ำระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�ำระบัญชี หรือร้องขอ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่างๆ หรือ
(9) เมือ่ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของผูด้ แู ลผลประโยชน์วา่ มีความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป
(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัท
จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน
เนือ่ งจากกฎหมายหลักทรัพย์กำ� หนดให้กองทุนต้องมีผดู้ แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท�ำหน้าที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
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ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น หรือตามค�ำสั่งของบริษัทจัดการ หรือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็น เพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน
และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในเวลาอัน
สมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทน
ตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามค�ำสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลต. จะแล้วเสร็จ
ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/
หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก�ำหนดช�ำระแต่ยังมิได้ช�ำระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะค�ำนวณถึงวันที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
9.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
9.4.1 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
•
•
•
•
•
•

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

9.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการ
ร้องขอโดยบริษัทจัดการ
(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
เรื่องที่ต้องให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
9.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน
9.5.1 ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
		
ที่อยู่
				
โทรศัพท์

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2264-0777
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9.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน
		
ชื่อ
		
ที่อยู่		
				
		
โทรศัพท์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000

9.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
		
ชื่อ		
		
ที่อยู่
				
โทรศัพท์

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 31 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2675-8403

9.6 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
		

- ไม่มี -

10. การก�ำกับดูแลกิจการ
10.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา
10.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั จัดการได้จดั ให้มคี ณะกรรมการทีป่ รึกษาการลงทุนของกองทุน เพือ่ ให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่บริษทั จัดการ
เกีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่กองทุนลงทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางวรวรรณ
นายพีรพงศ์
นายวศิน
นางสาวศิริเพ็ญ
ดร.สมพงษ์
นายศรัณย์

ธาราภูมิ
จิระเสวีจินดา
วัฒนวรกิจกุล
หวังด�ำรงเวศ
ปักษาสวรรค์
บุญญะศิริ

Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer
Managing Director
Assistant Managing Director
กรรมการ
ที่ปรึกษา

บลจ. บัวหลวง
บลจ. บัวหลวง
บลจ. บัวหลวง
บลจ. บัวหลวง
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัท
จัดการได้เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารของบีทีเอสซี จ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562 ดังนี้
1. นางวรวรรณ
2. นายพีรพงศ์
3. นายวศิน

ธาราภูมิ
Chairman of Executive Board บลจ. บัวหลวง
จิระเสวีจินดา Chairman Executive Officer บลจ. บัวหลวง
วัฒนวรกิจกุล Managing Director
บลจ. บัวหลวง
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ทั้งนี้ การด�ำเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีเป็นเรื่องสงวนไว้บีทีเอสซีจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุน
เป็นผู้เสนอชื่อ และ (2) ในกรณีเป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�ำภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ (Negative
Undertakings) ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ บีทเี อสซีจะต้องได้รบั ความยินยอมจากกองทุนเสียก่อน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซี
เข้าท�ำเรือ่ งสงวนไว้ หากเรือ่ งสงวนไว้นนั้ เป็นเรือ่ งเดียวกันกับเรือ่ งทีห่ า้ มบีทเี อสซีกระท�ำภายใต้ขอ้ ตกลงว่าจะไม่กระท�ำการ
ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�ำเรื่องที่ห้ามกระท�ำ
ภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�ำการเรื่องเดียวกันนั้น
10.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั จัดการมีนโยบายก�ำหนดห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั จัดการ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกีย่ วข้องก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจาก
นี้ บริษทั จัดการมีหลักเกณฑ์การขออนุมตั แิ ละการรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานทีล่ งทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทีบ่ ริหารโดยบริษทั จัดการด้วย ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อก�ำหนดในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูล
ภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�ำ
ผิดข้อบังคับการท�ำงานและมีโทษทางวินัย
บีทเี อสซีมนี โยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบีทเี อสซีตลอดจนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท้ มี่ ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้สุทธิซึ่งเกิด
จากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้
1. สิทธิตามสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวในการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยมีกลไก
ในการปรับโครงสร้างค่าโดยสารที่ชัดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ
2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส�ำหรับพื้นที่ในใจกลาง
กรุงเทพมหานคร และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�ำคัญหลายแห่ง
3. เป็นธุรกิจที่ความแข็งแกร่ง มีการเติบโต และมีโอกาสในการเติบโตที่ดี
4. การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการด�ำเนินการ
5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง
บริษทั จัดการเชือ่ ว่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวมีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ทมี่ นั่ คงและมีศกั ยภาพ
ที่จะเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะท�ำให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่าง
สม�่ำเสมอในอัตราที่น่าพอใจ
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เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�ำเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก ซึ่งด�ำเนินงานและบริหารจัดการโดยบีทีเอสซี บริษัทจัดการจะท�ำการควบคุมและติดตามการส่งมอบ
รายได้สุทธิผ่านรายงานรายวันและรายเดือนต่างๆ ที่บีทีเอสซีส่งให้กองทุน และท�ำการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
10.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�ำเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดย
กองทุนยังคงให้บีทีเอสซีด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เนื่องจาก
บีทเี อสซีได้รบั สัมปทานจาก กทม. ซึง่ ให้สทิ ธิแก่บที เี อสซีแต่เพียงผูเ้ ดียวในการด�ำเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักและสิทธิในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารที่ได้จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
นอกจากนี้ คณะผูบ้ ริหารของบีทเี อสซียงั มีความเชีย่ วชาญและแข็งแกร่ง โดยคณะผูบ้ ริหารของบีทเี อสซี ประกอบด้วย
บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และได้ดำ� เนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น และจากการรักษามาตรฐานการให้บริการ
ที่สูงเช่นนี้ บีทีเอสซีจึงได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ส�ำหรับการให้บริการบริหารจัดการ และประกาศนียบัตรส�ำหรับระบบการ
บริหารจัดการความปลอดภัยจากสถาบัน Lloyd’s Register
เมือ่ เกิดเหตุผดิ นัดผิดสัญญาตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ กองทุนมีสทิ ธิบงั คับจ�ำน�ำหุน้ ตามสัญญา
จ�ำน�ำหุน้ สิทธิในการซื้อหุ้นในบีทีเอสซีที่ผู้สนับสนุนถืออยู่ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น สิทธิในการเพิกถอนการ
แต่งตัง้ บีทเี อสซีจากการเป็นตัวแทนของกองทุนในการจัดเก็บรายได้สทุ ธิเพือ่ และในนามของกองทุนและแต่งตัง้ บุคคล
อื่นท�ำหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิ นอกจากนี้ กองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอนสัญญาสัมปทานในฐานะตัวแทน
ของกลุม่ เจ้าหนีข้ องบีทเี อสซีตามหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. ในกรณีที่ กทม. มีเจตนาทีจ่ ะบอกเลิกสัญญาสัมปทาน
อันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน
10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน
บริษทั จัดการมีการด�ำเนินการและติดตามการปฏิบตั งิ านของบีทเี อสซี โดยในแต่ละปีบริษทั จัดการจะมีการพิจารณา
งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�ำปีซึ่งบีทีเอสซีจัดท�ำส่งให้กองทุน และบริษัท
จัดการจะมีการพิจารณารายรับและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณทีต่ งั้ ไว้หรือไม่ รวมถึงท�ำการตรวจสอบรายได้
ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ บริษทั จัดการได้จดั ให้มกี ารสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้
ค่าโดยสารและด�ำเนินการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี และประชุมหารือกับบีทีเอสซีเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษทั จัดการยังมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการกิจการบางอย่างของบีทเี อสซี โดยบริษทั จัดการได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าผู้บริหารทรัพย์สินสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต�่ำกว่าแผนงบประมาณประจ�ำปีที่วางไว้
ถึงแม้วา่ จะมีปจั จัยภายนอกบางปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ได้ ท�ำให้รายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ
ที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิต�่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย
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10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
การน�ำส่งรายได้สุทธิ
1. บีทเี อสซีนำ� ส่งรายได้สทุ ธิแต่ละวันไว้ในบัญชีรายได้ของกองทุน พร้อมรายงานประจ�ำวันทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น จ�ำนวน
ผู้โดยสารรายวัน จ�ำนวนรายได้ค่าโดยสารรายวันที่ได้รับ และจ�ำนวนรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีน�ำฝากในบัญชี
ของกองทุน เป็นต้น ให้แก่บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันท�ำการถัดไป
2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่าบีทีเอสซีน�ำส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนในแต่ละวัน ตรงตาม
จ�ำนวนเงินในรายงานหรือไม่
3. เมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนบีทีเอสซีส่งรายงานรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบ (โดยรายงาน
ดังกล่าวจะต้องแยกรายได้ค่าโดยสาร รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย O&M ที่หักไปจากรายได้ดังกล่าว)
4. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่ารายได้สุทธิที่บีทีเอสซีน�ำส่งให้แก่กองทุนในแต่ละวันของ
เดือนนั้นตรงกับจ�ำนวนรายได้สุทธิที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำวันของเดือนนั้นหรือไม่
การน�ำฝากค่าใช้จ่าย O&M และการเบิกใช้
1. บีทีเอสซีน�ำฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซี ภายใน
เวลา 14.00 น. ของวันท�ำการถัดไป และส่งหลักฐานการฝากเงินให้แก่บริษัทจัดการด้วย เช่น Statement หรือ
Slip เงินฝาก หรือเงินโอน
2. บริษัทจัดการตรวจสอบว่าบีทีเอสซี น�ำฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ซึ่ง
เปิดในชื่อบีทีเอสซีหรือไม่
3. นับตัง้ แต่วนั แรกของแต่ละเดือน หากไม่มเี หตุผดิ นัดเกิดขึน้ บีทเี อสซีสามารถน�ำเงินในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากับจ�ำนวน
รวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการส�ำหรับเดือนก่อนหน้าที่ฝากไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ออกจากบัญชี
ค่าใช้จ่าย O&M ได้ โดยบริษัทจัดการจะตรวจสอบว่า บีทีเอสซีไม่ได้น�ำเงินออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ก่อน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือเกินกว่าจ�ำนวนที่สามารถน�ำออกไปได้
4. บีทีเอสซีส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในเบื้องต้นให้บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันหลังจากสิ้นเดือน เพื่อให้
บริษัทจัดการตรวจสอบ
5. บีทีเอสซีน�ำส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน เพื่อให้
บริษัทจัดการตรวจสอบ
6. บริษทั จัดการพิจารณาว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ เป็นรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนจริง และวิธกี ารปันส่วนเป็นไปตาม
ทีต่ กลงกัน
7. เมื่อสิ้นไตรมาสบริษัทจัดการกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตามงบประมาณ
ในกรณีทคี่ า่ ใช้จา่ ย O&M ทีเ่ กิดขึน้ จริงส�ำหรับช่วงไตรมาสนัน้ น้อยกว่าจ�ำนวนรวมของค่าใช้จา่ ย O&M ประมาณการ
รายวันส�ำหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�ำส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน บีทีเอสซีจะช�ำระคืน
ส่วนที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 5 วันท�ำการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริง
เสร็จสิ้น
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ส่วนในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ�ำนวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M
ประมาณการรายวันส�ำหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�ำส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน หาก
ค่าใช้จา่ ย O&M ทีเ่ กิดขึน้ จริงส�ำหรับไตรมาสนัน้ เมือ่ รวมกับจ�ำนวนค่าใช้จา่ ย O&M ทีเ่ กิดขึน้ จริงในทุกไตรมาส
ก่อนหน้าไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนงบประมาณค่าใช้จา่ ย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนัน้ กองทุนจะจ่าย
ส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีภายใน 5 วันท�ำการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M
ที่เกิดขึ้นจริงเสร็จสิ้น
แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�ำหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ�ำนวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M
ประมาณการรายวันส�ำหรับไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�ำส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน และ
ค่าใช้จา่ ย O&M ทีเ่ กิดขึน้ จริงส�ำหรับไตรมาสนัน้ เมือ่ รวมกับจ�ำนวนค่าใช้จา่ ย O&M ทีเ่ กิดขึน้ จริงในทุกไตรมาส
ก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสมจนถึงไตรมาสนั้น กองทุนจะจ่าย
ส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซี ก็ต่อเมื่อกองทุน (หรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซีซึ่ง
กองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้งได้ให้ความยินยอม
10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษทั จัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ซึง่ ตามโครงการจัดการ
กองทุนก�ำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย
ค่าธรรมเนียมการจัดการจะไม่ตำ�่ กว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทัง้ นี้ บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
จริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีอัตราขั้นต�่ำ 10,000,000 บาทต่อปี โดย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นจ�ำนวน 52.83 ล้านบาท (2561:
53.60 ล้านบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งหลักการค�ำนวณค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ท�ำให้บริษัทจัดการมีความจูงใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่บริษัทจัดการ
10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
รายงานประจ�ำปี เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอ�ำนาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
		 10.10.1 การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
			

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้
(ก) การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
กองทุนเพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้ เป็นอย่างน้อย
(1) การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�ำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
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(2) ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมี
การน�ำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
(ข) การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) เมือ่ บริษทั จัดการเห็นสมควรให้มกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพือ่ ประโยชน์ในการจัดการ
กองทุน
(2) เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีดังกล่าวให้
บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้
ถือหน่วยลงทุน
		10.10.2 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
			

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) จัดท�ำหนังสือนัดประชุมทีม่ รี ายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และ
เรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึง
ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้นๆ ด้วย
(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้
(1) 14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ มีวาระทีต่ อ้ งได้มติผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(2) 7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก (1)
(ค) ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่า 3 วันก่อน
วันประชุม

10.10.3 องค์ประชุม
			

องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
(ข) ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจ�ำนวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ใน (ก) หากว่าการ
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ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 10.10.1 (ข)(2) การ
ประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 10.10.1 (ข)(2)ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
10.10.4 การด�ำเนินการประชุม
			

การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) การด�ำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม
(ข) เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ มีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
(ค) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล�ำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ�ำเป็นต้องเลือ่ นการพิจารณา ให้ทปี่ ระชุมก�ำหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุน

10.10.5 ข้อก�ำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและมีสทิ ธิได้รบั ผลตอบแทนการลงทุน บริษทั จัดการจะต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใดๆ ตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน (หรือก�ำหนดระยะเวลาใดๆ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�ำหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น
บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ดังนัน้ การจ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สนิ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนผูซ้ งึ่ มีชอื่ ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ�ำกัดสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่ง

77

78

รายงานประจำ�ปี 2561/62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถอื ว่าเป็นการทีบ่ ริษทั จัดการกระท�ำไป
โดยชอบ
สิทธิออกเสียง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหัวข้อ 7.4.7
“ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�ำหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น
10.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1.80 ล้านบาท (ปี 2560/61 : 1.80
ล้านบาท)

		

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้คา่ โดยสารและการ
สุ่มตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท
อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 0.91 ล้านบาท (ปี 2560/61 จ�ำนวน 0.91 ล้านบาท) และ
ค่าตอบแทนการสอบทานค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานของบีทเี อสซี ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 0.16 ล้านบาท (ปี 2560/2561 จ�ำนวน 0.16
ล้านบาท)

10.12 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		

- ไม่มี -

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
11.1 นโยบายในการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีในปี พ.ศ. 2561 ยังคงด�ำเนินงานไปแนวทางเดียวกับนโยบาย
ของบีทเี อสกรุป๊ ด้วยจิตส�ำนึกในหน้าทีข่ องความเป็นพลเมืองในภาคธุรกิจทีจ่ ะต้องท�ำประโยชน์เพือ่ ตอบแทนสังคม
โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน รวมถึงสังคมและชุมชน การให้โอกาสทางการศึกษา
และการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นแก่เด็กและชาวบ้านในชุมชนทีย่ ากจนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
รวมทั้งการส่งเสริมให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บีทีเอสซีได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้
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นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
•

ด�ำเนินการและพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นส่วนหนึง่ ของ
การด�ำเนินงานของบีทีเอสซี และต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบีทีเอสซี

•

ดูแลและปรับปรุงการใช้พลังงานของบีทีเอสซีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้พลังงานในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบีทีเอสซีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

•

ก�ำหนดแผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

•

การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน

•

สนับสนุนสิ่งที่จ�ำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรม และการ
มีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

•

ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�ำเนินการด้านพลังงานทุกปี

จากนโยบายหลักทั้งหมดที่กล่าวไว้ น�ำมาสู่การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีตามกรอบ
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บีทีเอสซีให้ความส�ำคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการ
บริหารงาน จึงได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงความส�ำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดของหลักการส�ำคัญและแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงโครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กร ในรายงานประจ�ำปีของบีทีเอสซี
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บีทเี อสซีได้ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญต่อปัญหาทีก่ ลุม่ ผูป้ กครองทีม่ ลี กู พิการรุนแรงต้องประสบปัญหาใน
การดูแลเด็กพิการ บีทเี อสซีจงึ สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง กับชมรมผูป้ กครองเด็กพิการโดยการเชือ่ มประสานจาก
มูลนิธนิ วัตกรรมทางสังคม ภายใต้โครงการ respite care หรือโครงการบริการผูด้ แู ลคนพิการทดแทนชัว่ คราว
ในพื้นที่หนองแขมและมีนบุรี เพื่อลดความเหนื่อยล้า ความเครียดจากการดูแลเด็กพิการต่อเนื่องยาวนานซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้การดูแลของกลุ่มผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมการ
ดูแลในชีวิตประจ�ำวัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การท�ำกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก รวมไปถึงกระบวนการในการ
เสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันเพื่อให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันด้วย
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บีทเี อสซีเล็งเห็นถึงความส�ำคัญกับบุคลากรซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ และได้กำ� หนดนโยบายการบริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
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เพือ่ เป็นแรงจูงใจในการท�ำงานให้แก่พนักงาน และในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา บีทเี อสซีได้จดั ท�ำโครงการศูนย์รบั ฝาก
บุตรพนักงานบีทีเอส (BTS Child Care Center) เพื่อลดภาวะวิตกกังวลในการดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการดูแลบุตร ธิดาของพนักงานจากการน�ำมาสถานทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ รอเวลาเลิกงานและกลับบ้านพร้อมกัน
ในช่วงปิดเทอม ท�ำให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน
มีบุตรพนักงานเข้ารับบริการสูงสุด 27 คนใน 1 เดือน ช่วงเปิดภาคเรียนเฉลี่ย 3 คนต่อวัน และในช่วงปิด
ภาคเรียนเฉลี่ย 8 คนต่อวัน มีจ�ำนวนสูงสุด 18 คนต่อวัน และในช่วงปิดเทอมใหญ่ ช่วงเดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม บีทเี อสซีได้จดั โครงการ (BTS Kid Camp) เพือ่ แบ่งเบาภาระการดูแลบุตรของพนักงาน โดยเปิด
รับสมัครบุตรพนักงานร่วมกิจกรรม เป็นระยะเวลา 10 วัน ในช่วงเดือนดังกล่าว เพือ่ แบ่งเบาภาระการดูแลบุตร
ของพนักงาน และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ทั้งยังปลูกฝังให้บุตรพนักงานได้รู้จักท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
สามารถเติบโตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลทางด้านจิตใจของผู้ปกครองซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร สามารถลดความวิตกกังวล
มีความสบายใจขึ้น ท�ำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อาทิ การ
จัดอบรมปลูกฝังให้พนักงานให้บริการช่วยเหลือสังคม กับโครงการค่ายวัฒนธรรมองค์กร “Building BTSC
Culture” เพือ่ สร้างการรับรู้ และปลูกจิตส�ำนึกด้านพฤติกรรมการท�ำงานให้แก่พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และ
สร้างพันธะสัญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท
หนูด่วนชวนขยัน
เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบีทเี อสซีประพฤติตนและปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงาน รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญ
ก�ำลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานทีม่ วี นิ ยั มีความตัง้ ใจ ทุม่ เทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน มีใจรักและภักดี
และมีความเสียสละทั้งต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วนดังกล่าว นอกจากจะได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ของบีทเี อสซีแล้ว ยังสามารถน�ำคะแนนดังกล่าวไปแลกเป็นเงินรางวัล และสวัสดิการต่างๆ
ของบีทเี อสซีได้ เช่น น�ำคะแนนไปช�ำระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปีทศี่ นู ย์ออกก�ำลังกาย หรือใช้ในการเบิกทุน
การศึกษา เป็นต้น
จากการด�ำเนินโครงการหนูด่วนชวนขยันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด คือ
ด้านวินยั ในการท�ำงานของพนักงานทีด่ ขี นึ้ โดยสามารถลดอัตราพนักงานส�ำรองลงได้ เนือ่ งจากพนักงานประจ�ำ
มีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี้ ค่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้าและเครือ่ งใช้สำ� นักงานยังมีจำ� นวนลดลงด้วย
ส่วนประโยชน์ตอ่ พนักงานนัน้ เห็นชัดในด้านขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานและช่วยสร้างความจงรักภักดีตอ่ องค์กร
โดยพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

จำ�นวน
พนักงาน (คน)

จำ�นวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี
2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
473
466
458
448
455
497
416
423

ส�ำหรับการให้ทนุ การศึกษาแก่บตุ รพนักงานนัน้ บีทเี อสซีมกี ารพิจารณาให้ทนุ ต่อเนือ่ งแม้วา่ บางกรณีพนักงาน
จะเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2561 มีบุตรของพนักงานที่ได้รับ
ทุนการศึกษา จนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 62 คน
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จำ�นวน (คน)
จำ�นวน (เงิน)

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี
2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
411
438
478
525
568
625
653
4,192,000 4,742,000 5,272,000 5,742,000 6,166,000 6,838,000 7,224,000

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ในเวลา
เดียวกันให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนส�ำรองฉุกเฉิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ในหมู่สมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส
บีทเี อสซีได้ให้ความส�ำคัญกับการให้บริการผูโ้ ดยสาร โดยในปี 2561/62 บีทเี อสซีได้กำ� หนดค่าดัชนีชวี้ ดั ความ
เชื่อมั่นของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และท�ำการประเมินผลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังตารางด้านล่าง
เป้าหมายปี 2561/62

ผลการดำ�เนินงานปี 2561/62

ความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการ
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร ไม่
99.6 % ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป
น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป
ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1
83,400 ตู้กิโลเมตร/ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง
ครั้ง
ความน่าเชื่อถือต่อตั๋วโดยสาร
ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง
67,400 ครัง้ ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ความพึงพอใจโดยรวมได้คะแนน 3.78
ไม่น้อยกว่า 3.8
จากคะแนนเต็ม 5
ข้อร้องเรียนไม่มากกว่า 2 เรื่อง ต่อจำ�นวนผู้โดยสาร ผู้โดยสารสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 - 31
1,000,000 เที่ยวคน
มี.ค. 62 จำ�นวน 241 ล้านเที่ยวคน โดยมี
ข้อร้องเรียน 248 เรื่อง

การประเมินผลการ
ดำ�เนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย
ดีกว่าเป้าหมาย
ดีกว่าเป้าหมาย
ดีกว่าเป้าหมาย
ต่ำ�กว่าเป้าหมายเล็กน้อย
ดีกว่าเป้าหมาย

การเพิ่มจ�ำนวนขบวนรถไฟฟ้า  
จากจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง บีทเี อสซีได้ลงทุนจัดซือ้ ขบวนรถไฟฟ้าเพิม่ เติมเพือ่ น�ำมาให้บริการ
ส�ำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว และเมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา บีทเี อสซีได้นำ� ขบวนรถไฟฟ้า
ใหม่มาเริ่มให้บริการในส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงสถานีแบริ่ง-เคหะฯ จ�ำนวน 9 สถานี ซึ่งประกอบด้วย
สถานีส�ำโรง สถานีปู่เจ้าฯ สถานีช้างเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน�้ำ สถานีศรีนครินทร์
สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะฯ โดยรถไฟฟ้าขบวนใหม่นี้มีการปรับรูปโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยว
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ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในขบวนรถที่ช่วยประหยัดพลังงาน และมีพื้นที่จุผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้น ซึ่งใน 1 ขบวนมี 4 ตู้ ตู้ละ 28 ที่นั่ง รวม 112 ที่นั่งต่อ 1 ขบวน และขบวนใหม่นี้บีทีเอสซีได้ท�ำเป็น
ที่ยืนพนักพิง (Perch Seat) 2 ด้านต่อ 1 ตู้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มความจุผู้โดยสารได้อีก 10% ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในขบวนรถและสถานี ประกอบด้วย  
• เพิม่ พืน้ ทีย่ นื ในขบวนรถไฟฟ้าใหม่ โดยติดตัง้ ทีย่ นื พนักพิง (Perch Seat) แทนเก้าอี้ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความจุ
ผู้โดยสารได้อีก 10% ท�ำให้ผู้โดยสารเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
• เพิ่มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ พร้อมเข็มขัดนิรภัยส�ำหรับจับยึดรถเข็นผู้พิการและราวจับให้ ในขบวนรถไฟฟ้า
• ติดป้ายสัญลักษณ์ที่ด้านนอกขบวนรถไฟฟ้าแสดงต�ำแหน่งประตูเข้าออกส�ำหรับผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งทิศทางส�ำหรับผูพ้ กิ าร ภายในห้องลิฟต์โดยสารไปยังจุดรอเข้า-ออก ผูพ้ กิ ารทีพ่ นื้ ชัน้
ชานชาลา
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งทิศทางผู้พิการ ภายในลิฟต์โดยสารไปยังจุดรอเข้า-ออก ผู้พิการที่พื้นชั้น Upper
Platform และ Lower Platform
• ติดป้ายสัญลักษณ์แจ้งให้ผู้พิการทราบข้อมูลในการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้บริการในระบบบีทีเอส
หน้าห้องจ�ำหน่ายตั๋ว
• ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์สำ� หรับอ�ำนวยความสะดวกผูพ้ กิ ารทางการสือ่ สารใช้เป็นอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวก ส�ำหรับใช้ในการติดต่อกับปลายทาง
• ป้ายสัญลักษณ์แจ้งให้ผพู้ กิ ารทราบว่ามีลฟิ ต์โดยสารอยูด่ า้ นในสถานี (ส�ำหรับรถไฟฟ้าบีทเี อส 23 สถานีเดิม)
• ป้ายสัญลักษณ์แสดงเคาท์เตอร์บริการผู้พิการเพื่อออกคูปองเดินทาง
• ป้ายสัญลักษณ์แสดงต�ำแหน่งจุดให้ผู้พิการรอรับความช่วยเหลือ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
• ติดตั้งลิฟท์โดยสารเพิ่มเติม ในสถานีส่วนต่อขยาย ตั้งแต่สถานีส�ำโรง-สถานีเคหะฯ จ�ำนวน 9 สถานี รวม
32 ตัว
• ติดตัง้ เครือ่ งจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารแบบเทีย่ วเดียวให้เป็นแบบจอสัมผัส (Touch Screen) ทัง้ ระบบรวม 250 ตู้
• เพิ่มตู้จ�ำหน่ายตั๋วที่สามารถใช้ธนบัตรจ่ายอีก 50 ตู้
• ติดตัง้ WIFI BTS Xpress เพือ่ ให้บริการฟรีอนิ เทอร์เน็ตไร้สาย (Free Wi-Fi) แก่ผใู้ ช้บริการทุกพืน้ ทีส่ ถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส 30 สถานี
• ติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติเพิ่มเติมในสถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สีเขียวใต้) จ�ำนวน 9 สถานี ตั้งแต่
สถานีส�ำโรง -สถานีเคหะฯ
• ติดตั้งจอ LCD ที่ชั้น Concourse & Platform, In-Train & Dynamic Route Map ในขบวนรถไฟฟ้าใหม่
• ติดตั้งป้ายบอกทาง แผนที่ และสถานที่ส�ำคัญๆ ที่สามารถเชื่อมต่อจากสถานีได้
• Skywalk เชื่อมต่อกับอาคาร 58 อาคารส�ำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และสถานที่ส�ำคัญต่างๆ
นอกจากนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสได้ให้บริการสะสมครบ 3,000 ล้านเที่ยวคน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 โดยไม่มี
อุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
การดูแลลูกค้ากลุ่มต่างๆ
นอกจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปแล้ว บีทีเอสซียังได้สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ โดยบีทีเอสซีได้อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
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สนับสนุนให้ผพู้ กิ ารสามารถเข้าใช้บริการทีส่ ถานีรถไฟฟ้าได้เหมือนกับผูใ้ ช้บริการปกติในทุกสถานี ได้แก่ การ
ติดตัง้ ลิฟท์เพิม่ ในสถานีสว่ นต่อขยาย 9 สถานีตงั้ แต่สถานีสำ� โรง ถึง สถานีเคหะฯ การก่อสร้างทางลาดส�ำหรับ
รถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้น และอักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดลิฟต์ส�ำหรับผู้พิการทางสายตา การติดตั้งแผง
บริการในลิฟต์จดุ ทีส่ องเพือ่ รองรับผูพ้ กิ ารทีใ่ ช้รถเข็น การติดตัง้ เครือ่ งออกบัตรโดยสารอัตโนมัตใิ นระดับความสูง
ที่ผู้พิการที่นั่งรถเข็นสามารถใช้บริการได้ ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงเคาท์เตอร์บริการผู้พิการเพื่อออกคูปอง
เดินทาง ป้ายสัญลักษณ์แสดงต�ำแหน่งจุดให้คนพิการรอรับความช่วยเหลือ กรณีทเ่ี กิดเหตุฉกุ เฉิน ป้ายสัญลักษณ์
ที่ด้านนอกขบวนรถไฟฟ้าแสดงต�ำแหน่งประตูเข้าออกส�ำหรับผู้พิการ รวมทั้งการจัดท�ำมาตรการให้ความช่วย
เหลือผู้พิการโดยพนักงานประจ�ำสถานีที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่เข้ามา
ใช้บริการในสถานีอย่างเหมาะสม
บีทีเอสซีมีนโยบายให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น เพียงแค่แสดงบัตรหรือสมุดประจ�ำตัว
ผู้พิการที่ออกโดยส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
บีทเี อสซีได้เพิม่ มาตรการความปลอดภัยให้แก่ผพู้ กิ ารทางการมองเห็นในการใช้บนั ไดเลือ่ น โดยพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเป็นผูด้ แู ลตัง้ แต่เข้าระบบ และน�ำขึน้ บันไดเลือ่ นจากชัน้ จ�ำหน่ายตัว๋ ส่งขึน้ ชานชาลา จนเข้าขบวน
รถไฟฟ้าทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางมาใช้บริการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ให้พนักงานสถานีรบั ทราบก่อนขึน้ รถไฟ
ฟ้าบีทีเอส และได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สถานี เรื่อง “การน�ำทาง
ผู้พิการทางการมองเห็นในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส” ก่อนเปิดให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจาก
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั รถไฟฟ้าบีทเี อสมีผโู้ ดยสารทีเ่ ป็นผูพ้ กิ ารปกติและผูพ้ กิ ารประเภท
ต่างๆ มากขึ้นทุกปี นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2542 โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีผู้มาใช้
บริการรวมทั้งสิ้น 1,075,830 เที่ยวคน
นอกจากกลุ่มผู้พิการแล้ว บีทีเอสซียังได้ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้สามารถเข้า
ถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยความสะดวกและปลอดภัย เช่น การจัดที่นั่งส�ำรองไว้ส�ำหรับสตรีมีครรภ์
ซึ่งในปีที่ผ่านบีทีเอสซี ได้จัดโครงการ ‘เราให้กันได้ มีรอยยิ้มเป็นรางวัล’ แจกเข็มกลัดสัญลักษณ์ให้แก่สตรีมี
ครรภ์ เพื่อน�ำไปติดไว้ที่เสื้อ หรือที่อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสาร
ท่านอื่นๆ ได้ทราบ และดูแลให้ความสะดวก ทั้งการสละที่นั่ง หลีกทางเพื่อเข้า-ออกขบวนรถ หรือเมื่อใช้งาน
ลิฟต์ และบันไดเลือ่ น การยกเว้นค่าโดยสารส�ำหรับเด็กสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และการออกบัตรพิเศษส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ในรอบปีที่ผ่านมา บีทีเอสซีได้ด�ำเนินงานตามแผนการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้ใช้บริการรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการกระตุ้นความถี่ในการใช้บริการของลูกค้าประจ�ำ อันจะน�ำมาซึ่งรายได้แก่บีทีเอสซีท่ี
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดอีกหลากหลายกิจกรรม ตลอดจนการจัดหาสิทธิพิเศษต่างๆ
จากร้านค้า ร้านอาหาร และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มีรายละเอียด ดังนี้
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส อันจะน�ำมาซึ่งฐานลูกค้าที่แข็งแรงให้
แก่บีทีเอสซี ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการดึงลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริการ บีทีเอสซีได้จัดให้มีกิจกรรม
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้
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1. หนูดว่ นชวนแวะ: เป็นกิจกรรมทางการตลาดทีจ่ ดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ มอบส่วนลดให้แก่ผถู้ อื บัตรโดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อมาใช้บริการที่ร้านค้า ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยในปี
พ.ศ.2561 มีร้านค้า ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 5 ร้านค้า ได้แก่ Salt // Pepper, Sulbing,
Kyochon, The Coffee Bean & Tea Leaf, Café Chilli และ Pot Ministry
2. กิจกรรม BTS Movie Lover: การมอบสิทธิพเิ ศษให้แก่ผโู้ ดยสารทีเ่ ป็นสมาชิก BTS SkyTrain Application
ทีซ่ อื้ เติมเงิน เติมเทีย่ วการเดินทางตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไป เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยในรอบปีทผี่ า่ นมา
มีการจัดให้สมาชิกได้ชมภาพยนตร์จ�ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ Sherlock Gnomes, Escape Plan 2, Adrift,
Mile 22, The Pool, Hunter Killer, The Girl in the Spider's Web, Aquaman, และ Spider-Man:
Into the Spider-Verse
3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด: ในปี พ.ศ.2562 ฝ่ายการตลาดได้รว่ มมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดให้มกี จิ กรรม
หลากหลายเพือ่ มอบสิทธิพเิ ศษให้แก่ผใู้ ช้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อส ได้แก่ นิทรรศรัตนโกสินทร์และกิจกรรมฉลอง
19 ปี บีทีเอส ร่วมกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ลุ้นโชคความสุข
19 ปี บีทีเอส มีให้คุณทุกเที่ยวเดินทาง”
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
ฝ่ายการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายภาพยนตร์, ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ,
สถาบันการเงิน, ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย และผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ซื้อเติมเงิน เติมเที่ยวเดินทางที่ห้องจ�ำหน่ายตั๋ว เพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารที่ได้รับ
การสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และบีทเี อสซี ยังได้รบั รายได้จากค่าด�ำเนินการในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมจัดกิจกรรมในปี พ.ศ.2561 ได้แก่ กรุงศรีเครดิต การ์ด,
ดีแทค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด
ในส่วนของการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารจ�ำนวนมาก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่ม
โรงแรม กลุ่มบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2561 ยอดขายการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารจ�ำนวนมากไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ เนื่องจากสาเหตุหลัก
3 ประการ ดังนี้
1.

2.

3.

การขายบัตรโดยสาร One-day pass ที่ทางบริษัทฯ มีการเปลี่ยนระบบของบัตรโดยสารเป็น Thin card
ส่งผลให้การสัง่ ซือ้ ลดจ�ำนวนลง เนือ่ งจากระยะเวลาการใช้งานสัน้ ลง อย่างไรก็ตาม การตลาดได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการผลิต Voucher One-day pass เพื่อทดแทนการจ�ำหน่ายบัตรแบบเดิม โดยคงระยะเวลา
การใช้งานไว้เท่าเดิม ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วลดลงเนือ่ งจากเหตุผลด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วจากประเทศจีน
ซึง่ เป็นกลุม่ ลูกค้าหลักของกลุม่ บริษทั ตัวแทนการท่องเทีย่ วและโรงแรมทีส่ งั่ ซือ้ บัตรโดยสารจ�ำนวนมากจากบริษทั ฯ
แต่หลังจากที่หน่วยงานทางภาครัฐออกมาตราการและให้ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่อง
เที่ยวมากขึ้น ประกอบกับการให้วีซ่าฟรี กลุ่มนักท่องเที่ยวจึงเลือกเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้ง
สินค้าของบริษัทฯ ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุม่ งานประชุม MICE: โดยทัว่ ไป กลุม่ งานประชุมจะจัดมากกว่า 1 วัน แต่เนือ่ งจากสินค้าบัตรโดยสาร
ที่ทางบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายให้แก่กลุ่มองค์กร จะมีเพียง One-day pass ซึ่งไม่ตอบโจทย์เรื่องระยะ
เวลาการเดินทาง
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3.2 กลุ่ม Corporate ที่ต้องการ Co-promotion: ลูกค้ากลุ่มนี้มักประสบปัญหาเรื่องค่าด�ำเนินการ และ
เงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดที่ค่อนข้างจ�ำกัด
3.3 กลุ่มราชการ: ยอดขายของลูกค้าในกลุ่มนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งบประมาณประจ�ำปี
นอกจากนีฝ้ า่ ยการตลาดยังได้ประสานงานในการจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส
เช่น การจัดให้มีเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส เป็นต้น นอกจาก
นี้ยังมีบริการให้เช่าพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดกิจกรรม รวมถึงการถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์, ละคร, สารคดี เป็นต้น อันน�ำมาซึ่งรายได้ส่วนเพิ่มให้แก่บีทีเอสซีอีกด้วย
การเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารผ่าน BTS Skytrain Application
BTS SkyTrain Application เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลด 171,588 โดยแบ่ง
เป็นระบบปฏิบัติการ iOS 96,518 และ Android 75,070 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562) ส�ำหรับฟังก์ชั่น
เบื้องต้นของ BTS Application มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Search: ค้นหาเส้นทาง
Traffic Info: ตรวจสอบสภาพการเดินรถและความหนาแน่นของสถานี
Notification: แจ้งเตือนในกรณีที่มีขบวนรถล่าช้า หรือขัดข้อง
Augmented Reality: หาทางออกจากสถานีด้วยเทคโนโลยี AR
Station Facilities: ตรวจสอบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่อยู่ภายในสถานีต่างๆ
Accessibility: รองรับการใช้งานของผู้พิการทางการมองเห็น
Tourist Information: ข้อมูลศูนย์ขอ้ มูลนักท่องเทีย่ วและบริการ กิจกรรมแนะน�ำ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วรอบ
เส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
8. News & Promotion: ข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีทีเอส และโปรโมชั่นสิทธิประโยชน์ต่างๆ
นอกจากฟังก์ชั่นในข้างต้นแล้ว ก็ยังมีฟังก์ชั่นเสริมที่เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอด
ดาวน์โหลด และเพื่อให้ผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้มีส่วนร่วมในการลุ้นรับของรางวัล และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก BTS SkyTrain Application โดยฟังก์ชั่นที่เปิดให้ใช้งานในช่วงปีที่ผ่านมานับตั้งแต่
เปิดตัวแอปพลิเคชั่น มีดังนี้
1. เกมตอบเห๊อะ: เกมตอบค�ำถามประจ�ำเดือนตุลาคม เพือ่ ลุน้ รับบัตรรับประทานอาหารที่ St.Regis Bangkok
จ�ำนวน 26 รางวัล
2. เกมถามต่อ ไม่รอแล้วนะ: เกมตอบค�ำถาม ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน เพื่อลุ้นรับคูปองส่วนลดส�ำหรับเติม
เที่ยวเดินทาง 30 วัน
3. กิจกรรมลุ้นโชคความสุข 19 ปีบีทีเอส: กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปีบีทีเอส โดยร่วมกับดีแทค
แจกแพ็คเกจทัวร์สวิสเซอร์แลนด์, iPhone, iPad และ Voucher ประเภท 30 วัน ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
25 เที่ยว
4. กิจกรรม BTS Movie Lover: เกมตอบค�ำถามเพื่อลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในแต่ละเดือน ซึ่งแต่เดิมนั้น
กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารได้ร่วมสนุกในเพจหนูด่วน บีทีเอส แต่ในเดือนเมษายน 2562
การตลาดได้เปลี่ยนช่องทางการร่วมสนุกมาไว้ใน BTS SkyTrain Application
นอกจากกิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรมในข้างต้น จะถือเป็นฟังก์ชนั่ ใหม่ๆ ให้ผโู้ ดยสารได้มสี ว่ นร่วมรับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จาก BTS SkyTrain Application แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดดาวน์โหลดได้อย่างต่อเนื่อง
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การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
บีทเี อสซีให้ความส�ำคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริการ บีทเี อสซี
จะน�ำมาพิจารณาเพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านช่องทางหลักได้แก่ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
บีทีเอส จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuduan@bts.co.th www.bts.co.th กล่องรับความคิดเห็นประจ�ำสถานี
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อออนไลน์ ได้แก่ เพจรถไฟฟ้าบีทีเอส ทวิตเตอร์ BTS_SkyTrain และในปี 2561
บีทีเอสซีได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ LINE:
@btsskytrain และ Application BTS SkyTrain ที่ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการก่อนใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ในแต่ละสถานีแบบ Real Time
การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
บีทีเอสซีจัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ของบีทีเอสซี และจะได้น�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้าน
ต่างๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยในปี 2561 คะแนนความปลอดภัยยังคงเป็นอันดับที่ 1 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการมีความเชือ่ มัน่ ในระบบ
การเดินรถและมาตรการในการดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริการ
ในปี 2561 บีทีเอสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟ
ฟ้าบีทีเอส โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,726 คน จากทั้งหมด 35 สถานี สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ
โดยรวมได้คะแนน 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่ได้คะแนนสูงสุด คือด้านความปลอดภัยโดยผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 4.10 คะแนน รองลงมาในปีนี้ คือ ด้านคุณภาพ/สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
บนสถานีและในขบวนรถ 3.92 คะแนน ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 3.84 ด้านความน่าเชื่อถือ
ของการเดินรถไฟฟ้า 3.83 คะแนน ด้านความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 3.80 คะแนนด้านการ
บริการของพนักงานสถานี 3.79 คะแนน และด้านบัตรโดยสารและการตลาด มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.55
คะแนน
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2557-2561
ความพงึพอใจของผโู ้ ดยสาร
Customer Satisfaction

3.5

3.78

3.77

3.93
3.88
3.84
3.55

3.49

3.59
3.65
3.62

3.79

3.78

3.77
3.86
3.84

3.92

เป้าหมาย : 3.80
3.87

3.89

2561
3.94
3.93
3.98

2560
3.83

4.0

2559
3.96
3.97
3.95

4.10

2558

4.05

4.5

2557
4.01
4.06
4.10

5.0

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Security & Safety

Punctuality (Service
Reliability)

Station Facilities

Staff Attitude &
Manner

Ticketing &
Marketing

Overall

5. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และ
ในปี 2557 ได้รับมอบใบรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
เซอทิฟเิ คชัน่ (ประเทศไทย) และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนือ่ งทุกๆ ปี เพือ่ แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้า บีทเี อสได้
มีระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด นอกจากนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา บีทีเอสซี ได้ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด คือ
ISO 14001:2015
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
บีทีเอสซีได้รับเชิญให้เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการประสานนโยบายและการด�ำเนินงานด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการขนส่งทีย่ งั่ ยืน ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อการพัฒนาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
โดยบีทีเอสซีถูกจัดให้อยู่ในหมวดพลังงานประเภทขนส่ง (Transport) ซึ่งรถไฟฟ้าเป็นหนึ่งในมาตรการส�ำคัญ
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ของประเทศไทย โดยเมื่อประชาชนได้เปลี่ยน
วิธีการเดินทาง จากยานพาหนะที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ รถโดยสาร
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88
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รถสาธารณะต่างๆ มาใช้รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติลดน้อยลง และผลการด�ำเนินงานในปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม)
รถไฟฟ้าบีทเี อสสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 62,811 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับ
การปลูกต้นไม้ 62,811 ต้น
โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน BTSC ได้ด�ำเนินการโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับ
อากาศชนิดแยกส่วน (Spilt Type) ที่สถานีรถไฟฟ้า อาคารส�ำนักงาน และโรงจอดและซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า
เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปีนี้ได้
ท�ำการเปลี่ยนเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 51 เครือ่ ง ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 223,351
กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 830,000 บาทต่อปีได้ และติดตั้งชุดควบคุมการเปิดปิดไฟ
ด้วยการตั้งเวลา (Timer) ส�ำหรับโคมไฟประเภท LED High Bay ขนาด 70 วัตต์ที่โรงจอดและซ่อมบ�ำรุง
รถไฟฟ้า ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 6,900 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 25,000 บาท
ต่อปี นอกจากนี้ยังมีโครงการประหยัดพลังงานอื่นๆ เช่นโครงการขอความร่วมมือปรับตั้งเครื่องปรับอากาศที่
25 องศา โครงการปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน โครงการปรับปรุงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งได้ด�ำเนินงานมาต่อเนื่อง
ทุกปี ส่งผลให้ภาพรวมของการใช้พลังงานในปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม) ลดลงมากกว่า 246,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือประหยัดเงินได้มากกว่า 919,000 บาทต่อปี
ด้านสิ่งแวดล้อม
บีทีเอสซีได้มีการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางรถไฟฟ้า ตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี โดย
ประสานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�ำเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ในปี 2561 ได้ทำ� การตรวจวัดครัง้ ที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ซึง่ จะเป็นการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและเสียง แยกเป็น ปริมาณฝุน่ ละอองทัง้ หมด (TSP), ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM10), คาร์บอนมอนอกไซด์
(CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ตะกั่ว (Pb), การตรวจวัดระดับเสียง 24
ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) โดยพื้นที่ตรวจวัดแยกเป็นตัวแทนสถานีข้างถนน
คือสถาบันการบินพลเรือน อาคารหอแว่น (ถนนสีลม) อาคารไดมอน (ถนนนราธิวาส) ตัวแทนพื้นที่ไวต่อ
ผลกระทบจะเป็นที่โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ (ถนนสาทร) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (ถนนประมวล) และ
โรงเรียนแสงหิรัญ (ถนนสุขุมวิท) รวม 6 แห่ง ผลการตรวจวัดพบว่า พื้นที่ริมถนนมีความเข้มข้นของอากาศ
และเสียงสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป แต่ในภาพรวมแล้ว คุณภาพอากาศและระดับความดังเสียงตามแนวเส้นทางมี
แนวโน้มดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547-2560 ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอากาศ คือ 1. ความเร็วและ
ทิศทางลม สภาพพืน้ ที่ กิจกรรมบริเวณพืน้ ทีต่ รวจวัดการจราจร และฤดูกาล 2. ฝุน่ ละอองทีเ่ กิดขึน้ บริเวณพืน้ ที่
ริมถนน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจราจรและการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร 3. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมากในอดีต (พ.ศ.2535-2537) ของกรุงเทพมหานคร มีแหล่งก�ำเนิด
มาจากการก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากมาย การจราจรทีห่ นาแน่นตลอดเวลาช่วยส่งเสริมฝุน่ ให้ฟงุ้ กระจายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นมาก โดยคุณภาพอากาศในปัจจุบันอยู่ในสถานภาพสมดุลธรรมชาติที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณและการกระจายตัวของมลสารขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ แต่การเปลี่ยนแปลง
นั้นสามารถกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติได้ในเวลาปกติ ส่วนระดับเสียงนั้นอยู่ในสถานภาพเตือนภัย ซึ่งมีบาง
สถานีมีค่าเกินมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ที่ 70 เดซิเบล(เอ) เนื่องจากสภาพพื้นในบริเวณพื้นที่โดยรอบของบาง
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สถานีที่ท�ำการตรวจวัดเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญทางธุรกิจ ซึ่งพบว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นมีปริมาณการ
จราจรที่หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้น แนวทางในการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าวจึงควร
มีการควบคุมกิจกรรมการจราจร โดยการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ และผู้ขับขี่มีการตรวจสอบสภาพยาน
พาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
ด้านการระบายน�้ำจากสถานภาพการระบายน�้ำของคลองช่องนนทรี และคลองสาทร พบว่า ในปัจจุบันส�ำนัก
ระบายน�ำ้ ได้ใช้คลองทัง้ สองคลองเป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ ระบายน�ำ้ ออกจากพืน้ ทีป่ ดิ ล้อมของกรุงเทพในเขตพระนคร โดย
ด� ำ เนิ น การตามแผนงานเพื่ อ ป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มกรุ ง เทพ โดยสรุ ป คลองสาทรและคลองช่ อ งนนทรี ยั ง คงมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ของส�ำนักการระบายน�ำ้ กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ ในการตรวจวัด
ครัง้ ที่ 2 (เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2562) ได้มีการศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุมของนกและส�ำรวจสัตว์
ป่าอพยพ เช่นนกนางแอ่นบ้าน ในฤดูหนาว ซึง่ ได้ตดิ ตามตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำเพือ่ ติดตามความ
เปลีย่ นแปลงของสภาพสิง่ แวดล้อมจากนกนางแอ่นทีจ่ ะบินมาในช่วงฤดูหนาวบริเวณสวนลุมพินี ถนนสีลมเป็น
บริเวณที่เส้นทางโครงการได้พาดผ่าน ซึ่งจากการติดตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ตั้งแต่ปี 2542 เป็นเวลากว่า 20 ปี บีทีเอสซีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของสังคมคนกรุงเทพฯ
นอกจากจะมีหน้าทีห่ ลักคือการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนแล้ว บีทเี อสซียงั ให้ความส�ำคัญใน
การท�ำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด
ด้านสังคม
บีทีเอสซีร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน เพื่อสร้างจิตส�ำนึก และการ
มีส่วนร่วมของการช่วยเหลือสังคมให้กับพนักงานในองค์กร โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2561-มีนาคม 2562 มี
พนักงานร่วมบริจาคโลหิตจ�ำนวน 657 คน ได้โลหิตจ�ำนวนทั้งหมด 262,800 ซีซี และบีทีเอสซีได้ให้ความ
ส�ำคัญกับคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวผู้พิการสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามี
จ�ำนวนประมาณ 1.08 ล้านเที่ยวคน
ในโอกาสส�ำคัญต่างๆ บีทีเอสซีได้ให้ประชาชนได้โดยสารรถฟ้าฟรี เช่นวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15
เมษายน 2561 บีทีเอสซีได้ให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุโดยได้ให้สมาชิกในครอบครัว น�ำผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
นั่งรถไฟฟ้าฟรี เพื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเส้นทางการเดินรถในกรุงเทพมหานครในวันส�ำคัญ
แห่งชาติ ได้แก่ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 และวันเด็กแห่งชาติ
12 มกราคม 2562 เด็กที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองนั่งรถไฟฟ้าฟรีตลอดเส้นทางรวมทั้งส่วนต่อขยาย
ด้านกีฬา
บีทเี อสซีเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการกีฬาซึง่ นอกจากจะส่งผลดีตอ่ สุขภาพแล้วยังสามารถสร้างเยาวชนให้เป็น
คนดีต่อไปในภายภาคหน้า จึงได้ให้การสนับสนุนการกีฬาให้กับสมาคมต่างๆ โดยในปี 2561 ได้สนับสนุน
งบประมาณร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการจัดการแข่งขัน ว่ายน�้ำ เทเบิลเทนนิส
เทควันโด และกีฬาแบดมินตัน อีกทัง้ ยังได้เป็นสปอนเซอร์หลักให้สโมสรทีมฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี ของสมาคม
กีฬาจังหวัดอ่างทอง ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ‘ดิวิชั่น’ ติดต่อกันมาเป็นเวลา 8 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 จนถึง
ปัจจุบัน สนับสนุนการบริหารสโมสรทีมฟุตซอล ภายใต้ชื่อทีม “แบงค็อก บีทีเอส เอฟซี” เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ติอต่อกันมาเป็น
ปีที่ 4
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ด้านสาธารณสุข
บีทีเอสซี ได้จัดกิจกรรมคลินิกลอยฟ้าปีที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 - 29 เมษายน 2561
ที่สถานีบางจาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพรวมทั้งสิ้น
8 สถานี และโปรแกรมตรวจสุขภาพกว่า 20 รายการ ประกอบด้วย สถานีเบาหวาน สถานีหวั ใจและปอด สถานี
มะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูก และข้อ สถานีรักตับ สถานีแพทย์แผนไทย สถานีฟัน และสถานีส่งเสริมสุขภาพ
โดยบีทีเอสซีจัดงานร่วมกับ 13 หน่วยงานชั้นน�ำดังนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู
โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท โรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลมนารมย์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ด้วยจ�ำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสในแต่ละวันที่มีผู้เดินทางเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยความสะดวกสบาย และ
ความปลอดภัยแล้ว บีทีเอสซียังได้ตระหนักถึงการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกระทันหันของผู้ใช้บริการ เช่น ภาวะ
หัวใจวายเฉียบพลัน ดังนั้น บีทีเอสซีจึงได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ในจุดที่มองเห็นได้ชัด
บนสถานีใกล้กบั ห้อง First Aid โดยเลือกสถานีทมี่ ผี โู้ ดยสารหนาแน่นใน 12 สถานี คือ สถานีหมอชิต อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ พญาไท สยาม ชิดลม อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช ช่องนนทรี บางหว้า ส�ำโรง และศาลาแดง ซึ่ง
เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติดังกล่าว มีวิดีโอภาพเสียงและข้อความบนหน้าจอรองรับทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษพร้อมใช้งาน นอกจากนั้น บีทีเอสซีได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานสถานีทุกคนสามารถใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติ และการช่วยเหลือผู้ป่วยในการท�ำ CPR อย่างถูกวิธี โดยโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที
ด้านการศึกษา
ในปี 2561 บีทเี อสซีได้จดิ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ออกให้ความรูแ้ ก่เด็กนักเรียนในชุมชม ตามเส้นทางรถไฟฟ้า
บีทีเอส ในชื่อกิจกรรม “รถไฟฟ้าไปหาโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ
รถไฟฟ้าบีทเี อสอย่างปลอดภัย และถูกวิธี พร้อมทัง้ จัดท�ำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพือ่ ช่วยสร้างความเข้าใจ และ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการน�ำเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ถูกต้อง โดย
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 30 โรงเรียน ในชุมชนเขตอ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ อาทิ โรงเรียนศรีวิทยา
ปากน�้ำ โรงเรียนสิริศึกษา โรงเรียนนพคุณวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โรงเรียนประภามนตรี 2
โรงเรียนวัดด่านส�ำโรง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี เป็นต้น
บีทเี อสซีได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ รวมทัง้ หน่วยงานในต่างประเทศ เข้าเยีย่ มชม และศึกษา
ดูงานและรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน การบริหารงานรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า และการ
ซ่อมบ�ำรุงรักษา เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
มีจ�ำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานทัง้ สิ้น 3,562 คน โดยแยกได้ดงั นี้ ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�ำนวน 16 คณะ
2,647 คน และขอรับฟังการบรรยายสรุปการบริหาร และจัดการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ�ำนวน 25 คณะ 915 คน
กิจกรรม “สถานีสง่ ความสุขจากชาวบีทเี อส กรุป๊ ฯ” เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมทีบ่ ที เี อสซีได้จดั ขึน้ ตามนโยบาย CSR
หลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ความเจริญ ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านปัจจัยสี่ อันประกอบด้วย อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
อันจะน�ำมาซึง่ ความสุขของเด็ก และคนในชุมชน ซึง่ เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะผูบ้ ริหารบีทเี อส
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และพนักงานจิตอาสาได้เดินทางไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหนองกรด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จัดเลี้ยง
อาหารกลางวัน บริการตัดผม และตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีจากโรงพยาบาลวิภาวดี ให้แก่เด็กนักเรียน และ
ชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่น ก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น ประกอบด้วย ชิงช้ามีหลังคากลมใหญ่ ชิงช้าเอกระเช้า ชิงช้าเอม้าโยก แป้นบาส เก้าอี้หมุน
คอปเตอร์กระดานลืน่ ม้าโยก คานกระดก ให้กบั โรงเรียนตามความต้องการ เพือ่ เป็นการพัฒนา และเสริมสร้าง
ทักษะให้เด็กนักเรียน
เพือ่ ให้นสิ ติ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศได้มคี วามคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบเครือ่ งแต่งกาย
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านแฟชั่น บีทีเอสซีได้จัดโครงการ BTS Uniform Young Designer Contest
เพือ่ ประกวดออกแบบเครือ่ งแบบพนักงานของบีทเี อสซี ผูช้ นะเลิศได้รบั ทุนการศึกษารวม 500,000 บาท พร้อม
โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาจากสถาบันชั้นน�ำที่ชนะเลิศ 2 ทีม
ทุกปีบที เี อสซีได้จดั ทอดผ้าป่าในนามกลุม่ บริษทั บีทเี อส พร้อมทัง้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กบั เยาวชนในโรงเรียน
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปี 2561 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 16 โรงเรียน รวม 91 ทุน
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 72 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และ มัธยมศึกษา 19 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 201,000 บาท
11.2 นโยบายในการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจัดการ
11.2.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัท
จัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น
ซึง่ ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ โดยการน�ำเสนอ
การให้ค�ำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระท�ำพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
คอร์รัปชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจัดการจึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
สินบนและสิ่งจูงใจ

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการเพิ่มเติม
ได้ที่ www.bblam.co.th
11.2.2 การด�ำเนินงาน
บริษัทจัดการได้ก�ำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด โดยบริษัทจะสอบทานขั้นตอน
การปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชือ่ เสียงของ
บริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน
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•

แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีการน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
โดยรวม จ�ำเป็นทีท่ กุ คนในบริษทั ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชัว่ คราว จะต้องรับทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของนโยบายดังกล่าว โดยต้องน�ำไปปฏิบตั ิ
พร้อมทั้งเปิดเผยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น ได้ทราบ

•

การควบคุมภายในและการรายงาน
บริษัทจัดการจะตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและกระบวนการท�ำบัญชีอย่างน้อยปีละ
หนึง่ ครัง้ เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ

•

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยได้รับมอบหมายให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบและก�ำหนดวิธี
ปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ
บริษัทจัดการเพื่อบรรลุหลักการที่ให้ไว้

•

บทลงโทษ
หากผู้บริหาร พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่จะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายนี้แล้วไม่กระท�ำตาม บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือค�ำสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างและมิต้อง
เรียงล�ำดับ ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)

ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
ภาคทัณฑ์และท�ำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทเห็นสมควร
เลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ

11.2.3 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น
บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลักดัน
ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�ำโดยรัฐบาลและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินการโดยความร่วมมือของ 8
องค์กรชั้นน�ำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.bblam.co.th
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12. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
12.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน/หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั จัดการ
ความเห็นของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
จากการประเมินระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนเห็นว่า ระบบการกํากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่
จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการดําเนินงานของผู้จัดการ
กองทุน ทําให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่
มีอาํ นาจ การทําธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการกาํ กับดูแลในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน
		ความเห็นของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ
ทีร่ บั ผิดชอบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งานทีก่ ำ� หนด โดยการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในนีเ้ ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปี
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ เนือ่ งจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานทีม่ คี วามอิสระในการด�ำเนินงาน
จึงรายงานผลการปฏิบตั งิ านโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานมีความรัดกุมและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนที่เป็นสาระส�ำคัญ มีการมอบหมายบุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท�ำให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
12.2 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน/หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
12.2.1 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ
(1) นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำ�งาน
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำ�งาน
Deputy Managing Director,
Head of Compliance & Legal
บลจ.บัวหลวง
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร Compliance Refresher
Course

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางการกำ�กับดูแลการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จั ด การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และข้ อ กำ�หนดของหน่ ว ยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจัดการ
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(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ
การอบรม ของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน
Compliance & Legal เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) หน่วยงาน Compliance & Legal ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้
จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12.2.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ
(1) นางสาวสิรมิ า ประภาพานิชย์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของบริษทั โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์การทำ�งาน
และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ ปริญญาโท
ประสบการณ์ทำ�งาน
บริหารธุรกิจ
- Assistant Managing Director,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Head of Internal Audit
ปริญญาตรี
บลจ.บัวหลวง
บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัย - Head of Internal Audit
อัสสัมชัญ และนิติศาสตร์
บมจ.โตเกียวมารีประกันภัย
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย (ประเทศไทย)
ธรรมาธิราช
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- COSO Internal Control
- IT risk and IT Governance
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในด้านต่างๆ ดำ�เนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานมีความรัดกุมและเหมาะสม

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และ
การอบรมของ นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท
(3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานนี้
จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
13.1.1 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่
เกี่ยวข้อง วันที่ทำ�ธุรกรรม ประเภทธุรกรรม
บลจ. บัวหลวง*
4 เม.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 11 เม.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*
2 พ.ค. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*
8 พ.ค. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*
8 พ.ค. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 23 พ.ค. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*
19 มิ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*
19 มิ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 27 มิ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*
4 ก.ค. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 22 ส.ค. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง*
19 ก.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 27 ก.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 27 ก.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 13 พ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 13 พ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 13 พ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 13 พ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บลจ. บัวหลวง* 13 พ.ย. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธ.กรุงเทพ
28 พ.ค. 61
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ
ทรัพย์สิน
CB18607A

ประเภท
ทรัพย์สิน
พันธบัตร

CB18607A

พันธบัตร

CB18607A

พันธบัตร

CB18607A

พันธบัตร

CB18607A

พันธบัตร

CB18607A

พันธบัตร

CB18906A

พันธบัตร

CB18906A

พันธบัตร

CB18906A

พันธบัตร

CB18906A

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18D06C

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18D06A

พันธบัตร

CB18830B

พันธบัตร

ชื่อผู้ออก
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อัตราผล
ตอบแทน
1.075%

มูลค่า
(ล้านบาท)
79.85

1.145%

74.87

1.18%

514.42

1.2%

54.95

1.2%

19.98

1.35%

99.95

1.2%

34.91

1.2%

14.96

1.31%

74.81

1.37%

64.85

1.35%

94.63

1.35%

84.76

1.395%

69.82

1.2642%

29.93

1.4%

94.92

1.4%

29.98

1.4%

9.99

1.4%

64.95

1.4%

104.92

1.378%

149.49
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
ธ.กรุงเทพ

วันที่ทำ�ธุรกรรม ประเภทธุรกรรม
28 ส.ค. 61

ธ.กรุงเทพ

27 พ.ย. 61

ธ.กรุงเทพ

3 ธ.ค. 61

ชื่อ
ประเภท
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
CB18N29B พันธบัตร

ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน CB19228B
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน CB19307B
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตร
พันธบัตร

ชื่อผู้ออก
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

อัตราผล
ตอบแทน
1.235%

มูลค่า
(ล้านบาท)
39.88

1.4%

158.45

1.375%

54.81

หมายเหตุ : * เป็นการซื้อขายกับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง

13.1.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปและในราคาตลาด
13.1.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณี
ดังกล่าว บริษทั จัดการจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปและในราคาตลาด ซึง่
สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาและเงือ่ นไขทีใ่ ห้กบั บุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบตั ิ
ตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน
13.1.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม
13.2 รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
13.2.1 ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
		
- ไม่มี 13.2.2 ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
- ไม่มี 13.2.3 นโยบายการท�ำธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทจัดการอาจมีความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณี
ดังกล่าว บริษทั จัดการจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปและในราคาตลาด ซึง่
สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาและเงือ่ นไขทีใ่ ห้กบั บุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบตั ิ
ตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน
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13.2.4 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ในการท�ำธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
ประกาศก�ำหนด
2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม
3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�ำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม
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13.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น 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

ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารธนชาต

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทิสโก้

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารยูโอบี

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารทหารไทย

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บจ.หลักทรัพย์ เอเซียพลัส

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

Indicative Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ส่วนที่ 4

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

14. ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
15. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของ
บริษทั จัดการ (Management
Discussion and Analysis:
MD&A)
16. 	รายงานของผูด้ แู ลผลประโยชน์
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ส่วนที่ 4

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
14. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
14.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นส�ำหรับงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของกองทุนฯ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ผลการด�ำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 โดย บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
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14.2 ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2562
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิตาม 59,100,000,000
มูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท
(2561 และ 2560: 61,432 ล้านบาท))
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
1,106,545,817
(ราคาทุน: 1,105 ล้านบาท (2561: 1,087
ล้านบาท และ 2560: 1,134 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
66,972,989
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
82,840
สินทรัพย์อื่น			
4,831,122
รวมสินทรัพย์
60,278,432,768
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
141,433,034
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
9,585,938
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
6,015,255
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น
2,081,899
รวมหนี้สิน
159,116,126
สินทรัพย์สุทธิ
60,119,316,642
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่า
61,416,468,000
หน่วยละ 10.6110 บาท
(2561 และ 2560: มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท)
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
61,416,468,000
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
(1,297,151,358)
สินทรัพย์สุทธิ
60,119,316,642
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
10.3868

2561
ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

บาท

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

(หน่วย : บาท)
2560
ร้อยละของ
บาท
สินทรัพย์รวม

98.04

65,400,000,000

98.08

65,800,000,000

98.15

1.84

1,088,323,303

1.63

1,136,194,431

1.69

0.11
127,893,142
0.00
59,783,921
0.00
73,539
0.01
4,948,286
100.00 66,681,022,191

0.19
55,518,433
0.09
44,798,009
0.00
58,851
0.01
5,103,794
100.00 67,041,673,518

0.08
0.07
0.00
0.01
100.00

0.23
0.02
6,908,289
0.01
4,201,538
0.00
79,845,515
0.00
2,031,131
0.26
92,986,473
99.74 66,588,035,718

0.00
0.01
7,020,512
0.01
6,827,525
0.12
0.00
2,004,317
0.14
15,852,354
99.86 67,025,821,164

0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
99.98

101.89

61,416,468,000

101.89 61,416,468,000
(2.15)
5,171,567,718
99.74 66,588,035,718
11.5045

92.10

61,416,468,000

91.61

92.10 61,416,468,000
7.76 5,609,353,164
99.86 67,025,821,164
11.5801

91.61
8.37
99.98
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2562
บาท

2561
ร้อยละของ
รายได้รวม

บาท

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
4,603,000,520
99.62 4,696,266,294
รายได้สุทธิ*
ดอกเบี้ยรับ
17,652,577
0.38
16,133,785
รวมรายได้
4,620,653,097 100.00 4,712,400,079
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
52,830,373
1.14
53,597,236
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
14,088,099
0.30
14,292,596
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
5,350,000
0.12
5,350,000
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
12,544,041
0.27
7,777,249
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
0.00
ตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
10,459,823
0.23
9,881,789
รวมค่าใช้จ่าย
95,272,336
2.06
90,898,870
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
4,525,380,761 97.94 4,621,501,209
รายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.00
รายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
(6,300,031,837) (136.35) (399,946,655)
เงินลงทุน
รวมรายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (6,300,031,837) (136.35) (399,946,655)
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจาก
(1,774,651,076) (38.41) 4,221,554,554
การด�ำเนินงาน

บาท

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ
รายได้จากค่าโดยสาร
6,962,495,261
หัก: ค่าใช้จ่ายพนักงาน
(785,443,493)
ค่าซ่อมบ�ำรุง
(467,616,564)
ค่าสาธารณูปโภค
(384,220,263)
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
(21,500,589)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(77,828,467)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอืนๆ
(114,805,176)
รายจ่ายฝ่ายทุน
(508,080,190)
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
(2,359,494,741)
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ 4,603,000,520
รายได้สุทธิ

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท

100.00 6,821,280,275
(11.28)
(759,150,531)
(6.72) (464,253,594)
(5.52)
(375,682,185)
(0.31)
(21,840,096)
(1.12)
(82,227,165)
(1.65)
(101,047,026)
(7.30)
(320,813,385)
(33.89) (2,125,013,981)
66.11 4,696,266,294

ร้อยละของ
รายได้รวม
99.66

(หน่วย : บาท)
2560
ร้อยละของ
บาท
รายได้รวม
4,576,047,778

99.62

0.34
17,490,773
100.00 4,593,538,551

0.38
100.00

1.14
0.30
0.11
0.17
0.00

53,562,378
14,283,301
5,338,989
9,608,076
16,220,358

1.17
0.31
0.12
0.21
0.35

0.21
11,926,017
1.93
110,939,119
98.07 4,482,599,432
0.00
(8.49)
366,874,482

0.26
2.42
97.58
0.00
7.99

(8.49) 366,874,482
89.58 4,849,473,914

7.99
105.57

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร

บาท

100.00 6,636,148,969
(11.13)
(719,790,880)
(6.81)
(427,268,594)
(5.51)
(367,042,865)
(0.32)
(26,739,009)
(1.21)
(82,010,396)
(1.48)
(104,180,249)
(4.70)
(333,069,199)
(31.15) (2,060,101,192)
68.85 4,576,047,777

ร้อยละของ
รายได้จาก
ค่าโดยสาร
100.00
(10.85)
(6.44)
(5.53)
(0.40)
(1.23)
(1.57)
(5.02)
(31.04)
68.96
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
ปรับกระทบการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิจากการด�ำเนินงานให้เป็น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์อื่นลดลง
เจ้าหนีจ้ ากสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�ำหน่าย
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
รายการ (ก�ำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

2562

2561

(หน่วย : บาท)
2560

(1,774,651,076)

4,221,554,554

4,849,473,914

(6,626,799,532)
6,545,000,000
(81,799,532)
59,783,921
(9,301)
117,164
141,433,034
2,677,649
1,813,717
50,768
(16,300,334)
6,300,031,837
4,633,147,847

(7,083,479,858)
7,225,000,000
141,520,142
(14,985, 913)
(14,688)
155,508
(112,222)
(2,625,987)
26,814
(13,750,154)
399,946,655
4,731,714,709

(33,135,000)
(6,483,116,822)
6,709,000,000
225,883,178
(44,798,009)
1,469,736
150,826
(24,430,149)
(14,748,899)
1,238,907
1,477,680
16,220,358
(13,227,187)
(366,874,482)
4,598,700,873

(4,694,068,000)
(4,694,068,000)
(60,920,153)
127,893,142
66,972,989

(4,659,340,000)
(4,659,340,000)
72,374,709
55,518,433
127,893,142

(370,432,000)
(4,236,816,000)
(4,607,248,000)
(8,547,127)
64,065,560
55,518,433
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี
บวก: รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

2562

(หน่วย : บาท)
2560

2561
11.5045

11.5801

11.5382

0.7818
(1.0885)
(0.3067)
(0.8110)
10.3868

0.7985
(0.0691)
0.7294
(0.8050)
11.5045

0.7745
0.0634
0.8379
(0.0640)
(0.7320)
11.5801

(2.70)
60,119,316,642
65,826,659,522

6.32
66,588,035,718
66,782,170,165

7.25
67,025,821,164
66,876,292,580
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14.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ผลการดำ�เนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำ�เนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี*
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
อัตราส่วนของจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของการซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี**

2562

2561

2560

(2.70)
7.02
0.14
6.87

6.32
7.06
0.14
6.92

7.25
6.87
0.17
6.70

0.37

0.35

0.37

7.48
7.45

14.01
13.96

86.79
86.45

99.62

99.66

99.62

66.11
33.89
2.06
97.94
7.14

68.85
31.15
1.93
98.07
6.92

68.96
31.04
2.42
97.58
6.70

7.13
0.07

6.91
0.07

6.70
0.07

0.003
99.76

0.001
99.94

0.000
99.68

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจำ�นวนวันทั้งปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
** การซือ้ ขายและเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็น
รายการซื้อหรือขาย เงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนความสามารถในการหากำ�ไร (ร้อยละ)
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้
ค่าโดยสาร
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์*** (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า)
อัตราการจ่ายผลตอบแทน**** (ร้อยละ)
*

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคำ�นวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ((ส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด +
ส่วนของผู้ถือหุ้นปลายงวด)/2)
** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ค�ำ นวณจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลีย่ ((สินทรัพย์รวมต้นงวด + สินทรัพย์รวม
ปลายงวด)/2)
*** อัตราการหมุนของสินทรัพย์คำ�นวณจากรายได้รวมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ((สินทรัพย์รวมต้นงวด+สินทรัพย์รวมปลายงวด)/2)
**** อัตราการจ่ายผลตอบแทนคำ�นวณจากเงินปันผลและเงินลดทุนที่ประกาศจ่ายสำ�หรับผลการดำ�เนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (โดยไม่รวมรายการกำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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15. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discusssion and Analysis : MD&A)
15.1 การวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในส่วนนี้ ควรอ่านคูก่ บั งบการเงินส�ำหรับปี 2561/62 งบการเงิน
ส�ำหรับปี 2560/61 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีนั้นๆ
15.1.1 ภาพรวมของการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
-

ภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2561/62 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 4,620.65 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของ
รายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี 2561/62 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ
7.02 ลดลงร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 7.06 ในปี 2560/61 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับ 95.27 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2561/62 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 0.14 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี
2560/61
กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิสำ� หรับปี 2561/62 เท่ากับ 4,525.38 ล้านบาท อัตราส่วนของรายได้
จากการลงทุนสุทธิตอ่ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี 2561/62 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 6.87
ลดลงร้อยละ 0.05 จากร้อยละ 6.92 ในปี 2560/61 เนื่องจากรายได้ลดลง
อัตราส่วนของจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของการซือ้ ขายและการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนระหว่างปีตอ่ มูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี 2561/62 เท่ากับร้อยละ 0.37 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 0.02 จากร้อยละ
0.35 ในปี 2560/61
ส�ำหรับปี 2561/62 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�ำเนินงาน (1,774.65) ล้านบาท เนื่องจากกองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
เงินลงทุนจ�ำนวน 6,300.00 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตาม
มูลค่ายุตธิ รรมลดลงมาอยูท่ ี่ 59,100.00 ล้านบาท จาก 65,400.00 ล้านบาทในปีกอ่ น จากการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ใหม่ ซึง่ ต้องท�ำทุก 3 ปี โดยราคาประเมินครัง้ นีล้ ดลงจากครัง้ ก่อน เนือ่ งจากประมาณการ
รายได้ค่าโดยสารสุทธิลดลง โดยมีการปรับประมาณการรายได้ค่าโดยสารลดลงจากหลายปัจจัย อาทิ
ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อทีล่ ดลง โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของ
รถไฟฟ้าสายอื่นๆ (ที่มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว) การเลื่อนการปรับปรุงรางคู่และการปิดปรับปรุงสถานี
สะพานตากสิน การย้ายจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ
เป็นต้น กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ 65,826.66 ล้านบาท ท�ำให้อัตราส่วน
ของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี
2561/62 อยู่ที่ร้อยละ (2.70) ลดลงร้อยละ 9.02 จากร้อยละ 6.32 ในปี 2560/61 เนื่องจากมีขาดทุน
สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสูง
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-

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ท�ำสัญญาซื้อรถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กับ บริษัท ซีอาร์
อาร์ซี ชางชุน เรลเวย์ วีฮีเคิล จ�ำกัด (CRRC) และซีเมนส์ เพื่อรองรับการ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ
ช่วงแบริ่ง-เคหะฯ
ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จา่ ยของกองทุน เป็นจ�ำนวน 12 ตู้ เพือ่ รองรับ
จ�ำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นส�ำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 650
ล้านบาท โดยแบ่งช�ำระในช่วงรอบปีบัญชี 2559/60-2562/63 ในอัตรา
ร้อยละ 38 ร้อยละ 23 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 26 ตามล�ำดับ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559

กองทุน บีทีเอสซี และ บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานีศกึ ษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่เกิน 650
ล้านบาท โดยกองทุนและและเอไอเอ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

วันที่ 3 เมษายน 2560

บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะฯ)
สถานีแรกคือสถานีส�ำโรง (E15)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560

บีทีเอสซีได้ปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตรา
เท่ากับ 16-44 บาท
บี ที เ อสซี ไ ด้ ป รั บ ราคาค่ า โดยสารของบั ต รโดยสารประเภท 30 วั น
ทั้งส�ำหรับบุคคลทั่วไป และส�ำหรับนักเรียน – นักศึกษา เพิ่มขึ้น 1 บาท
ต่อเที่ยว
บีทีเอสซีคงราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงินไว้ที่อัตรา
เดิม 15-42 บาท จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

วันที่ 1 เมษายน 2561

บีทเี อสซีได้ประกาศโปรโมชัน่ ค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน
ให้เก็บในราคา 15-43 บาท (ลดลง 1 บาทจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้
(Effective Fare))

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (ส�ำโรง-เคหะฯ)

15.1.2 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิสำ� หรับปี 2561/62 เท่ากับ 4,525.38 ล้านบาท ลดลง 96.12 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.08 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�ำหรับปี 2560/61 ที่ 4,621.50 ล้านบาท โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
รายได้รวมส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับ 4,620.65 ล้านบาท ลดลงจาก 4,712.40 ล้านบาท ในปี 2560/61
จ�ำนวน 91.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.95 โดยลดลงจากรายได้ จ ากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สทุ ธิจากการด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานทีล่ ดลงจาก
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1) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2561/62 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 234.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.03
เท่ากับ 2,359.49 ล้านบาท จาก 2,125.01 ล้านบาท ในปี 2560/61 (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแจกแจงใน
หัวข้อ 14.1 ตารางสรุปงบการเงิน ในงบก�ำไรขาดทุนข้างต้น) สาเหตุหลักมาจาก
- รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น 187.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.37 โดยรายจ่ายหลักส�ำหรับปี 2561/62
เป็นค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร (AFC upgrade 266.91 ล้านบาท) ค่าปรับปรุง
คลื่นวิทยุสื่อสาร (100.45 ล้านบาท) และ ค่ารถไฟฟ้าใหม่ (84.47 ล้านบาท) ขณะที่รายจ่ายหลัก
ส�ำหรับปี 2560/61 เป็นค่ารถไฟฟ้าใหม่ (149.92 ล้านบาท) ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุสื่อสาร (65.96
ล้านบาท) และค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร (AFC upgrade 58.43 ล้านบาท)
- ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 26.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 เนื่องจากการปรับฐานเงินเดือน
พนักงานประจ�ำปี และผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 13.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.62 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนตั๋วโดยสารส�ำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว (Single Jouney Tickets) จากบัตรแถบแม่เหล็ก
เป็นบัตรแบบบาง (Thin cards) เพื่อรองรับระบบ AFC
อย่างไรก็ตาม บางส่วนหักกลบกับ
2) รายได้ค่าโดยสารส�ำหรับปี 2561/62 ที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 141.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.07 เท่ากับ
6,962.50 ล้านบาท จาก 6,821.28 ล้านบาท ในปี 2560/61 เนื่องจากรับรู้การปรับอัตราค่าโดยสาร
เต็มปีที่ปรับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และการปรับราคาค่าโดยสารบัตรเติมเงินเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2561
ค่าใช้จ่ายรวมส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับ 95.27 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน 84.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 10.46 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 4.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.81
จากจ�ำนวน 90.90 ล้านบาท ในปี 2560/61 (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุน
81.02 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยอืน่ 9.88 ล้านบาท) สาเหตุหลักเนือ่ งจากในปีน้ี กองทุนมีคา่ ธรรมเนียมวิชาชีพ
สูงขึ้น จากการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระในการค�ำนวณมูลค่าเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน ในปี 2561/62 เท่ากับ 6,300.03 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิด
จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุตธิ รรม
(จากเดิม 65,400.00 ล้านบาท เป็น 59,100.00 ล้านบาท) จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ใหม่ ซึง่ ต้องท�ำทุก
3 ปี โดยราคาประเมินครัง้ นีล้ ดลงจากครัง้ ก่อน เนือ่ งจากประมาณการรายได้คา่ โดยสารสุทธิลดลง โดยมีการ
ปรับประมาณการรายได้คา่ โดยสารลดลงจากหลายปัจจัย อาทิ ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ (ที่มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว)
การเลือ่ นการปรับปรุงรางคูแ่ ละการปิดปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน การย้ายจุดจอดรถตูท้ อี่ นุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นต้น
การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�ำไร
ส�ำหรับปี 2561/62 กองทุนมีอตั ราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิตอ่ รายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 99.62 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.04 จากร้อยละ 99.66 ส�ำหรับปี 2560/61 เป็นผลมาจากรายได้
จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่ลดลง เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุน
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสารส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับร้อยละ 66.11 ลดลง
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ร้อยละ 2.74 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560/61 ทีร่ อ้ ยละ 68.85 เนือ่ งจากอัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
รวมเพิม่ ขึน้ (ร้อยละ 11.03) สูงกว่าอัตราส่วนรายได้คา่ โดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ (ร้อยละ 2.07) โดยอัตราส่วนค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสารส�ำหรับปี 2561/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 เป็นร้อยละ 33.89
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560/61 ที่ร้อยละ 31.15
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2561/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 เป็นร้อยละ 2.06 จากร้อยละ 1.93
ในปี 2560/61 สาเหตุหลักเนือ่ งจากปี 2561/62 กองทุนมีคา่ ธรรมเนียมวิชาชีพสูงขึน้ จากการว่าจ้างผูป้ ระเมิน
อิสระ ในการค�ำนวณมูลค่าเงินลงทุน
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมส�ำหรับปี 2561/62 เท่ากับร้อยละ 97.94
ลดลงร้อยละ 0.13 จากร้อยละ 98.07 ในปี 2560/61 เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
15.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 60,278.43 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 59,100.00 ล้านบาท (ลดลง 6,300.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.63 จาก
65,400.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงิน
ฝากธนาคาร 1,173.52 ล้านบาท (ลดลง 42.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.51 จาก 1,216.22 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) และสินทรัพย์อื่น 4.91 ล้านบาท (ลดลง 59.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.42
จาก 64.80 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากปีนี้ไม่มียอดลูกหนี้จากสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ) รวมมีสินทรัพย์รวมลดลง 6,402.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.60 จาก 66,681.02
ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 60,119.32 ล้านบาท ลดลง 6,468.72 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.71 จาก 66,588.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่
31 มีนาคม 2562 คิดเป็น 10.3868 บาทต่อหน่วย ลดลง 1.1177 บาทต่อหน่วย
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
กองทุนมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2561/62 เท่ากับร้อยละ 7.13 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.22 จากร้อยละ
6.91 ในปี 2560/61 เนื่องจากในปี 2561/62 กองทุนมีสินทรัพย์ถัวเฉลี่ยลดลง
ส�ำหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2561/62 เท่ากับ 0.07 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี
2560/61
15.1.4 ความสามารถในการช�ำระหนี้
งบดุล
หนี้สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ�ำนวน 159.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.13 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 71.12 จาก 92.99 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระคงค้าง ณ สิ้นปีนี้ ทั้งนี้ หนี้สินรวมของกองทุนมีหนี้สินระยะยาว
จ�ำนวน 1.55 ล้านบาท เป็นเงินค่าประกันผลงานที่หักไว้ โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน
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การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 7.48 เท่า ลดลงจาก 14.01 เท่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีหนี้สินระยะสั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เพิ่มขึ้นตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 7.45 เท่า ลดลงจาก 13.96 เท่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้น
จากอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว กองทุนยังคงมีความสามารถในการช�ำระหนีร้ ะยะสัน้ และมีความคล่องตัว
ในการช�ำระหนี้ระยะสั้นอยู่
15.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 66.97 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 60.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.63 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่จ�ำนวน
127.89 ล้านบาท
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2561/62 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 4,633.15 ล้านบาท ลดลง
98.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560/61 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน
4,731.71 ล้านบาท แม้ว่าในปีนี้กองทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงานติดลบ
สาเหตุหลักเกิดจาก
- รายการขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน ซึง่ เป็นรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด ท�ำให้มยี อดบวกกลับ
กับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�ำเนินงาน
- มีรายการเจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
- มีรายการลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
แต่บางส่วนหักกลบกับ
- มีการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุนในปี 2561/62 เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน กองทุน
มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 4,694.07 ล้านบาท เป็นการแบ่งปันส่วนทุนให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 จ�ำนวน 34.73 ล้านบาท
(2) รายจ่ายลงทุน & แผนรายจ่ายลงทุน
ส�ำหรับปี 2561/62 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
จ�ำนวน 508.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 84.47 ล้านบาท 2)
ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 375.24 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ำรอง 18.11 ล้านบาท และ 4) อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับส�ำนักงาน 30.26 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการ
บริหารการเดินรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายทีเ่ ป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในโครงการและสืบเนือ่ งมาจากปีกอ่ น
โดยรายจ่ายลงทุนหลักค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับปี 2561/62 ประกอบด้วย
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- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง (Automatic Fare Collection
System and Relevant Equipments) 266.91 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 100.45 ล้านบาท
ทัง้ นี้ รายจ่ายลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2561/62 ต�ำ่ กว่าแผนรายจ่ายลงทุนทีป่ ระมาณการไว้ที่ 701.67 ล้านบาท
จ�ำนวน 193.59 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
- การชะลอการช�ำระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 118.68 ล้านบาท
- การชะลอการช�ำระค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง (Automatic
Fare Collection System and Relevant Equipments) 23.48 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2560/61 กองทุนมีรายจ่ายลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
จ�ำนวน 320.81 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 284.58 ล้านบาท 2) ค่าอะไหล่
ส�ำรอง 20.88 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับส�ำนักงาน 15.35 ล้านบาท ซึ่งราย
จ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า และเป็นรายจ่ายที่เป็นไปตามที่
ก�ำหนดในโครงการและสืบเนือ่ งมาจากปีกอ่ น โดยรายจ่ายลงทุนหลักค่าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำ� หรับ
ปี 2560/61 ประกอบด้วย
- ค่ารถไฟใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 149.92 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 65.96 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง (Automatic Fare Collection
System and Relevant Equipments) 58.43 ล้านบาท
ทัง้ นี้ รายจ่ายลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2560/61 ต�ำ่ กว่าแผนรายจ่ายลงทุนทีป่ ระมาณการไว้ที่ 620.17 ล้านบาท
จ�ำนวน 299.36 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
- การชะลอการช�ำระค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง (Automatic
Fare Collection System and Relevant Equipments) 90.83 ล้านบาท
- การชะลอการช�ำระค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 90.31 ล้านบาท
- การชะลอการช�ำระค่ารถไฟและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
แข็งค่าขึ้น 35.03 ล้านบาท
- การชะลอค่าปรับปรุงสถานีสะพากตากสิน 30.00 ล้านบาท
ส�ำหรับแผนรายจ่ายลงทุนส�ำหรับกองทุนในปี 2562/63 ทางบีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายทั้งสิ้น 495.85
ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง 190.29 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 209.67 ล้านบาท 3) ค่าอะไหล่ส�ำรอง 43.47 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์
ส�ำหรับส�ำนักงาน 52.42 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักส�ำหรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
แบ่งเป็น
- ค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง (Automatic Fare Collection
System and Relevant Equipments) 116.52 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงทางขึ้น-ลงสถานี 50.00 ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ 33.77 ล้านบาท
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นอกจากนี้ ในปี 2562/63 ทางกองทุนมีแผนการลงทุนในการปรับปรุงสถานีศกึ ษาวิทยา 156.00 ล้านบาท
และการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 25.00 ล้านบาท โดยกองทุนจะบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงิน
ลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กองทุนคาดว่ายังมีเงินทุนเพียงพอ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานโดยไม่ตอ้ งมีการกูย้ มื เงิน แต่ถา้ หากกองทุน
มีความจ�ำเป็นที่จะกู้ยืมเงิน กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�ำได้ไม่ยาก เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่ำดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
(4) ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตาม Covenant
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 หนี้สินรวมของกองทุน มีจ�ำนวน 159.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.13 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 71.12 จาก 92.99 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้จาก
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระคงค้าง ณ สิ้นปีนี้ โดยหนี้สินรวมของกองทุน
มีหนี้สินระยะยาวจ�ำนวน 1.55 ล้านบาท เป็นเงินค่าประกันผลงานที่หักไว้ โดยกองทุนไม่มีหนี้สินจาก
การกู้ยืมเงิน
การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
กองทุนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 0.003 เท่า เพิ่มขึ้นจากอัตรา
0.001 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่าหนี้สินมาก แสดงว่ากองทุนมี
ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินได้อีกมาก
15.1.6 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชี 2561/62 จะเป็น
ผลรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21-23 รวมเป็นเงินปันผล 0.611 บาท/หน่วย และการจ่ายคืนเงินทุน
ครัง้ ที่ 4 จ�ำนวน 0.169 บาท/หน่วย รวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 0.780 บาท/หน่วย ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีบัญชี 2560/61 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นจ�ำนวนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17-20
รวมเป็นเงินปันผล 0.798 บาท/หน่วย รายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางในหัวข้อ 8.3.2 ประวัติการจ่าย
เงินปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561/62 (ร้อยละ) ปี 2560/61 (ร้อยละ)
ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.66
7.39
(ราคา IPO เท่ากับ 10.80 บาท)
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (10.723 บาท)
5.70
7.44
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (10.675 บาท)
5.72
7.48
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (10.611 บาท)
5.76
7.52
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 (10.442 บาท)
5.85
7.64
ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (11.90 บาท)
5.13
6.71
ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (12.10 บาท)
5.05
6.60
หมายเหตุ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่
เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุน
ด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับ
รายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
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การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราการจ่ายเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน ส�ำหรับรอบปีบญ
ั ชี 2561/62 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 78.15 และ การจ่ายคืนเงินทุนร้อยละ 21.61 รวมเป็นร้อยละ 99.76 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ
(ไม่รวมรายการก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน) ใกล้เคียงกับอัตราการจ่ายเงินให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้อยละ 99.94 ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2560/61 แสดงให้เห็นว่ากองทุนได้จ่ายเงินให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในระดับที่สูงเกือบทั้งหมดของก�ำไรของกองทุน
15.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต
15.2.1 รายจ่ายลงทุน
บีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายลงทุนส�ำหรับกองทุนในปี 2562/63 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 495.85 ล้านบาท แบ่งเป็น
1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง 190.29 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 209.67 ล้านบาท
3) ค่าอะไหล่ส�ำรอง 43.47 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับส�ำนักงาน 52.42 ล้านบาท
โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักส�ำหรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะเป็นค่าปรับปรุงระบบการเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง (Automatic Fare Collection System and Relevant Equipments) 116.52
ล้านบาท ค่าปรับปรุงทางขึ้น-ลงสถานี 50.00 ล้านบาท และ ค่าปรับปรุงคลื่นความถี่ใหม่ของระบบวิทยุ
33.77 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในปี 2562/63 กองทุนมีแผนการลงทุนในการปรับปรุงสถานีศึกษาวิทยา 156.00 ล้านบาท และ
การปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 25.00 ล้านบาท โดยกองทุนจะบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
15.2.2 สัญญาซ่อมบ�ำรุง
วั น ที่ 15 กั น ยายน 2557 บี ที เ อสซี ไ ด้ ท� ำ สั ญ ญาซ่ อ มบ� ำ รุ ง โครงการระบบขนส่ ง มวลชนกั บ ซี เ มนส์
เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาและ
ค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซอ่ มบ�ำรุงของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยาย) (รวมงานซ่อมบ�ำรุงรถไฟ
ครั้งใหญ่- Train overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะค�ำนวณ
โดยน�ำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิม่ ขึน้ โดยอิงตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ
ในปีที่ 1 มีจำ� นวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร โดยภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อ
เรียกเก็บจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เหมาะสม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บภายใต้สัญญาซ่อมบ�ำรุง เป็นจ�ำนวนเงิน 235.90 ล้านบาท และ 3.00 ล้านยูโร
(2561 : 232.56 ล้านบาท และ 2.95 ล้านยูโร)
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16.  รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
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เอกสารแนบ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และงบการเงิน
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