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1.1. ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน

ชื่อกองทุน     กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

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

ประเภทโครงการ    กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เงินทุนจดทะเบียน   

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

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

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

อายุกองทุน     ไม่ก�าหนดอายุกองทุน

1.2. ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการ     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์    ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

6



2.1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

• วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

กองทนุจดัตัง้ข้ึนโดยมวัีตถุประสงค์หลกัเพือ่ลงทนุในกจิการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึง่มีศกัยภาพ

ในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุและสามารถสร้างการเจริญเตบิโตของผลตอบแทนจากการลงทนุต่อหน่วยลงทนุอย่างต่อเน่ืองเพือ่ให้ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่น่าพอใจ

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกคือรายได้สุทธิที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

(อนัได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเร่ิม ซึง่ครอบคลมุระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ได้แก่ สายสขุุมวทิ ระยะทาง 

17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานี

สะพานตากสนิ) ตามสญัญาสมัปทานนับจากวันทีท่�าการซือ้ขายเสร็จสิน้จนถงึวันสิน้สดุอายสุญัญาสมัปทาน คอืวันที ่4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2572 ซึง่สญัญาสมัปทานดงักล่าวมอีายสุมัปทาน 30 ปี

 2. นโยบาย ภาพรวม
     การประกอบธรุกจิ และ 
     การจัดหาผลประโยชน์ 



• กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

ทรัพย์สนิทีก่องทนุลงทนุคร้ังแรกมโีอกาสเติบโตจากจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ข้ึน และจากการปรับเพ่ิมของราคาค่าโดยสาร 

ด้วยการพฒันาและขยายตวัของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท�าให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิม่ข้ึน โดยเฉพาะการใช้บริการ

เพือ่เดินทางสู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระบบขนส่งมวลชนระบบรางให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และ

หนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ดังนั้น กองทุนจึงจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว

นอกจากการเติบโตตามการขยายตวัของกรุงเทพมหานครดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทนุยงัมนีโยบายทีจ่ะสร้างการเตบิโต

ของเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มรายได้สุทธิที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

ครั้งแรก ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะสร้างความเติบโตดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์ดังนี้

(1) การปรับราคาค่าโดยสาร 

ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Rate) แต่ต้องไม่เกินกว่าเพดาน

อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้  (Authorized  Fare)  ทั้งนี้ ณ วันที่  1  เมษายน 2556  ได้มีการปรับเพดาน

อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 20.1-60.3 บาท และปรับค่าโดยสารที่

เรียกเก็บได้ (Effective Rate) เป็นอัตราเท่ากับ 15-42 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556  

บีทีเอสซีสามารถปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ไม่เกินหนึ่งคร้ังในรอบระยะเวลา 18 เดือน ทั้งน้ี บีทีเอสซีได้ปรับขึ้น

ค่าโดยสารครั้งสุดท้ายในปี 2556

นอกจากน้ี เพดานค่าโดยสารสูงสุดที่เรียกเก็บได้น้ัน จะสามารถปรับข้ึนได้ตามปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนด

ในสญัญาสมัปทาน ซึง่รวมไปถงึการเพิม่ข้ึนของดชันีราคาผูบ้ริโภคชุดประจ�าเดอืนทัว่ไปส�าหรับเขตกรุงเทพมหานครซึ่ง

เท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับดัชนีของเดือนใดๆ ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะสามารถปรับ

ได้ร้อยละ 7 นอกจากน้ี ยังสามารถปรับได้ในกรณีพิเศษอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ฯลฯ 

โดยการปรับข้ึนในแต่ละกรณีดงักล่าวจะต้องด�าเนินการตามข้ันตอนทีร่ะบไุว้ในสญัญาสมัปทาน ซึง่อาจรวมถงึการได้รับ

ความเหน็ชอบจาก กทม. หรือคณะกรรมการทีป่รึกษา หรือข้ึนอยูก่บันโยบายรัฐบาลในเวลานัน้ๆ ทัง้น้ี ในอดตีการปรับ

เพิ่มค่าโดยสารเพิ่มขึ้นท�าให้มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ�านวนผู้โดยสารจะลดลงในปีนั้น

(2)  การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึน กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะให้มีการลงทุนจัดหาขบวนรถไฟฟ้าใน

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเพิ่มเติม ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้เพื่อจัดให้มีการซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมส�าหรับระบบรถไฟฟ้า
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ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในแต่ละปีถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซี

ต้องน�าส่งให้แก่กองทุน

ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ�านวน 12 ตู้ (ตามที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายของ  

กองทนุ) และคาดว่าจะใช้เงนิลงทนุทัง้หมดประมาณ 801 ล้านบาท โดยอาจแบ่งช�าระเป็น 231.4 ล้านบาท 158.9 ล้านบาท 

368.2 ล้านบาท และ 42.1 ล้านบาท ตามล�าดับในช่วงรอบปีบัญชี 2561-2564 อย่างไรก็ตามก�าหนดการและต้นทุน

ค่าซือ้รถไฟฟ้าจริงอาจเปลีย่นแปลงจากแผนการทีก่�าหนดไว้ ซึง่โดยหลักจะพจิารณาจากความหนาแน่นของผู้โดยสารต่อ 

ตารางเมตรในขบวนรถไฟฟ้า หากเกินกว่าร้อยละ 85 ของจ�านวนผู้โดยสารสูงสุดต่อตารางเมตรที่ตู้โดยสารสามารถ

รองรับได้ ประกอบกบัสภาพและอายกุารใช้งานของรถไฟฟ้า ก�าหนดการซ่อมบ�ารุงและซ่อมบ�ารุงใหญ่ของขบวนรถไฟฟ้า 

เป็นต้น

(3)  การติดตามตรวจสอบธุรกิจและการด�าเนินงานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอย่างใกล้ชิดและด้วยความระมัดระวัง 

กองทุนมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของบีทีเอสซีหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งด�าเนินงานหรือ

บริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยผ่านวิธีการหลายวิธีการ โดยระบบการติดตามตรวจสอบส�าหรับทรัพย์สินที่

กองทุนลงทุนคร้ังแรก เช่น สิทธิในการเสนอชื่อตัวแทนของกองทุนเข้าไปเป็นกรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของ

คณะกรรมการของบีทีเอสซี สิทธิในการควบคุมการด�าเนินงานบริษัทที่ส�าคัญของบีทีเอสซี (อันได้แก่ เร่ืองสงวนไว ้

(Reserved Matter) และเร่ืองที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings)) สิทธิในการตรวจ

สอบเอกสารและบันทึกเก่ียวกับการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหน้าที่ของบีทีเอสซีในการ

รายงานการด�าเนินงานและผลการปฏิบัติงานแก่กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก�าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน การด�าเนินการ

ใน “เรื่องสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทิเช่น การก่อให้เกิดรายจ่ายฝ่ายทุน หรือหนี้สินใหม่เกินกว่าจ�านวนที่

ก�าหนดไว้ การประกอบธุรกิจประเภทอื่น เป็นต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนน

เสียงอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก�าหนดได้ 

ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้องก�าหนดให้การเข้าท�าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีใน

ลกัษณะทีต้่องมคีะแนนเสยีงสนับสนุนจากกรรมการของบทีเีอสซซีึง่กองทนุเป็นผูเ้สนอช่ืออย่างน้อยหน่ึงท่าน ทัง้น้ี หากไม่

สามารถด�าเนินการจดทะเบยีนข้อบงัคับในลกัษณะดงักล่าวได้ บทีเีอสซแีละบทีเีอสจตีกลงทีจ่ะผกูพนัให้การด�าเนินการใน

เรื่องสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้

ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนใน

กรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ที่ก�าหนดไว้ใน

สญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ บทีเีอสซจีะต้องได้รับความยนิยอมจากกองทนุตามความของสญัญาซือ้และโอนสทิธิ

รายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งน้ี ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็น 

ผู้เสนอชื่อ อย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องสงวนไว้ หากเรื่องสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกัน

กับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบ
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1แหล่งที่มา : www.mrta.co.th, www.railway.co.th, www.otp.gp.th, www.mot.go.th , www.bangkok.go.th และจากการรวบรวมข้อมูลของ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

ของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท�าเร่ืองที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ 

(Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น 

ทั้งน้ี กองทุนได้เสนอช่ือบุคคลที่กองทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าเป็นคณะกรรมการของบีทีเอสซี ซึ่งบริษัทจัดการ

คาดว่าจะท�าให้กองทุนสามารถติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน และการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ให้เป็นไป

ตามแผน  การด�าเนินงาน และงบประมาณทีก่องทนุอนุมตัใินแต่ละปีได้ รวมทัง้สามารถระบปุระเดน็ หรือหาทางแก้ไขได้

ทนัท่วงท ีหากมเีหตกุารณ์ทีอ่าจกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทนุ หรือเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะได้รับ เช่น การด�าเนินการตาม

งบประมาณที่วางไว้ของบีทีเอสซี และการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ส�าคัญของบีทีเอสซี เป็นต้น

2. กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

1แผนการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ก�าหนดให้มีการลงทนุขยายการให้บริการ

ระบบขนส่งมวลชนทางราง 12 สาย เป็นระยะทางรวมประมาณ 430 กิโลเมตรภายในปี 2562 

ดังน้ัน จึงมีโครงการเป็นจ�านวนมากที่ต้องการเงินทุนในการลงทุนพัฒนาระบบและจัดหารถไฟในการให้บริการ จึงเป็น

โอกาสที่ดีของกองทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับกองทุน และเงินที่จะจ่ายให้กับ   

ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนที่สร้างมูลค่า ซึ่งสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจและมี

ความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว บริษัทจัดการจะเลือกการลงทุนเฉพาะที่บริษัทจัดการเช่ือมั่นว่าจะสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่กองทรัพย์สินของกองทุนเท่านั้น โดยในการเลือกการลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณา

ถงึโครงสร้างทางการเงนิทีม่ปีระสทิธิภาพเพือ่ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้รับผลตอบแทนซึง่ได้พจิารณาถงึความเสีย่งแล้ว ในอตัราที่

เหมาะสม (risk-adjusted return)

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอื่นๆ นี้ บริษัทจัดการได้ใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือกับบีทีเอสจี 

และบีทีเอสซีซึ่งตกลงจะให้การสนับสนุนแก่กองทุน โดยมีปัจจัยที่จะสนับสนุนกองทุนดังนี้ 

(1)  สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซ้ือ (Right of First Refusal) และสิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) 

    โครงการจากบีทีเอสซี และ/หรือ กลุ่มบีทีเอสจี

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ซึ่งบริษัทมี

แผนที่จะยังคงด�าเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติม

ต่อไป และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ 

กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อย
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ของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right 

of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ

รถไฟฟ้าที่ก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เร่ิมด�าเนินการ และโครงการระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลทีแ่ล้วเสร็จอ่ืนใดของบีทเีอสซหีรือบริษัทย่อยของบทีเีอสซ ี(แล้วแต่กรณี) ตามเง่ือนไขที่

ก�าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากน้ี บีทีเอสจียังตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to 

Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่

ก�าหนด และในกรณีที่บีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก        

ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ 

กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ

ปริมณฑลทีย่งัไม่ได้เร่ิมด�าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลทีแ่ล้วเสร็จอืน่ใดของ บทีเีอสจี 

หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ สิทธิของกองทุนในการซื้อ และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้น

จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุน

และค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)

ดงัน้ัน หากกองทนุเหน็ว่าโครงการใดๆ ทีบ่ทีเีอสซ ีบทีเีอสจ ีและ/หรือบริษัทในเครือของบทีเีอสจเีป็นผูพั้ฒนาเป็นโครงการ

ที่มีความน่าสนใจ กองทุนสามารถเลือกที่จะลงทุนในโครงการเหล่าน้ันได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กองทุนสามารถขยาย

ธุรกิจ รวมไปถึงเงินที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในอนาคตด้วย 

(2)  ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสซี  และ/หรือบีทีเอสจี  เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง  ทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิใน

การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัมปทานที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ท�าให้

บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลกั หรือ ระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คคูต และ ส่วนต่อขยายแบร่ิง-

สมุทรปราการ เนื่องจากจะท�าให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้บริหารรายอื่นๆ ซึ่งอาจท�าให้

ผู้โดยสารจ�าเป็นต้องเปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

บริษัทจัดการคาดว่าความเช่ียวชาญของผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนจะท�าให้ผู้สนับสนุน

และบีทีเอสซีมีความได้เปรียบในการยื่นประมูลงานโครงการพัฒนาส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลักในอนาคต และหากบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีได้รับเลือกให้

เป็นผู้บริหารจัดการ หรือลงทุนโครงการในอนาคต ไม่ว่าในรูปแบบสัมปทาน PPP Gross Cost หรือการจ้างบริหาร 

กองทุนก็จะมีสิทธิในการลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น เมื่อกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน เน่ืองจาก
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กองทุนมีสิทธิในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุน

และค�้าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) 

ทัง้น้ี กองทนุมนีโยบายจะพจิารณาการบริหารโครงสร้างเงนิทนุอย่างมปีระสทิธิภาพส�าหรบัโครงการใดๆ ในอนาคต โดยจะ

พจิารณาถงึทางเลอืกการจดัหาแหล่งเงินทนุทีเ่หมาะสม ซึง่รวมถงึการกูย้มืเงนิ การออกตราสารหน้ี เพือ่การลงทนุใน

สนิทรพัย์ หรือโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

2.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2.2.1. พัฒนาการที่ส�าคัญ

วันที่ รายละเอียด

2 เมษายน 2557 บทีเีอสซไีด้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 

จากบริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

15 กันยายน 2557 บทีเีอสซไีด้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชน กับซเีมนส์ เป็น

ระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 

4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน)

ขอบเขตการบริการของงานซ่อมบ�ารุงภายใต้สัญญาดังกล่าวรวมถึง

• งานซ่อมบ�ารุงส�าหรับระบบรถไฟฟ้าและเคร่ืองกล (ยกเว้นระบบวทิย ุTETRA 

ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบการจดัเกบ็เงินอตัโนมัต ิลฟิต์ และบนัไดเลือ่น)

• งานซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า 35 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึ่งซื้อจากซีเมนส์

• งานซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Overhaul) และการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หมดอายุตาม

สภาพการใช้งาน 

ทัง้น้ี ขอบเขตการให้บริการภายใต้สญัญาซ่อมบ�ารุงกับซเีมนส์จะไม่ครอบคลมุ

ถึงรถไฟฟ้าจ�านวน 17 ขบวนที่สั่งซื้อจากซีอาร์ซี ซึ่งพนักงานของบีทีเอสซี

จะท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าดังกล่าวเอง

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 

ถึง 31 มีนาคม 2558

กองทุนจ่ายเงินปันผล จ�านวน 4 ครั้ง และจ่ายเงินคืนทุน จ�านวน 2 คร้ัง 

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(โปรดดูหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน)
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2.2.2. การแก้ไขโครงการกองทุน

เรื่อง รายละเอียด วันที่มีผล

ก า ร แก ้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม

รายละเอียดโครงการ 

เพื่ อ ให ้ เ ป ็ น ไปตาม

กฎหมาย FATCA

ภายใต้กฎหมาย FATCA กองทุนรวมและ     

บริษัทจัดการมีหน ้าที่ต ้องรายงานข ้อมูล       

และธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ

อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์   

ที่ FATCA ก�าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ

ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ใน    

การก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�า  

เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

เป็นต้น

1 กรกฎาคม 2557 

เป็นต้นไป

การแก้ไขเพิ่มเติมราย

ละเอียดโครงการ เพื่อ

ให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เ ก่ียว กับหลัก เกณฑ ์

การกู้ยมืเงนิและการลด

เงนิทนุจดทะเบยีน

• หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน แก้ไขเป็น กองทุนจะ

รักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามอัตราที่

กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกองทุนจะต้องไม่

เกินกว่าสามเท่า เว้นแต่การเกินอัตราส่วน   

ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม

• การลดเงินทุนจดทะเบียน แก ้ ไขเป ็น 

การลดทุน อันเน่ืองมาจากกองทุนมีสภาพ

คล่องส่วนเกินจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน   

หรือมีสภาพคล่องเพราะมีรายการค่าใช้จ่าย

ทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด สามารถลดทุนได้ 

โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

1 กรกฎาคม 2557 

เป็นต้นไป
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2.3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่

*   บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือหุ้นใน บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม (90%) และบมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (51%) 

**   บมจ.ว ีจ ีไอ โกลบอล มีเดยี ถอืหุน้ใน บจ. วจีไีอ แอดเวอร์ไทซิง่ มเีดยี (100%), บจ. 999 มีเดยี (100%), บจ. 888 มเีดยี (100%), บจ. พอยท์ ออฟ ววิ (พโีอว)ี มเีดยี กรุ๊ป 

     (100%), ว ีจ ีไอ แอดเวอร์ไทซิง่ ไชน่า คอมพานี ลมิเิต็ด (100%), บจ. ไมดาส โกลบอล มเีดยี (30%), บมจ. มาสเตอร์ แอด (24.94%) และ บจ.แอลอดี ีแอดวานซ์ (20%) 

*** บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน บจ. ปราณศีรี แอสเซ็ทส์ (100%), บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น (100%), บจ. ดีแนล (100%), บจ. เมืองทอง 

แอสเซ็ทส์ (100%), บจ. บีทีเอส แลนด์ (100%), บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ (100%), บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ (100%), บจ. ยงสุ (100%),       

บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ (100%), บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่ (100%), บจ. มรรค๘ (100%), บจ. เบย์วอเตอร์ (50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน 

(50%), บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู (50%)  และ บมจ. ยู ซิตี้ (35.64%)

**** บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน ธนายง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (100%), ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด (100%), บจ. แครอท รีวอร์ดส (100%), บจ.ไพรมารี่   

คิทเช่น (100%), บจ. บีทีเอส โฮลดิ้งส์ (100%), บจ. แมน คิทเช่น (70%) บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น (51%), บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส (50%)

บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ (60%) และ บจ.เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ (51%), บจ. แมน คิทเช่น ถือหุ้นใน       

บจ. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ (75%), ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด และ บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ถือหุ้นใน บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด (12.26% 

และ 75.47% ตามล�าดับ)

กองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ได้แก่ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ณ วันที่     

8 มิถุนายน 2558) โดย บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 97.5 ในบริษัท ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ยังลงทุนในธุรกิจโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

และธุรกิจบริการ

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่กองทุน 

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายด้วย ซึ่งไม่ได้มีการแข่งขันทางธุรกิจกัน 
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บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางรางกองอื่นซึ่งอาจแข่งขันกับ

กองทุน

2.4. ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน

2.4.1. รายละเอียดทรัพย์สินแยกตามประเภททรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557

รายการทรัพย์สนิ 2558 2557

มลูค่าตามบญัชี / 
มลูค่าตาม   

ราคาตลาด (บาท)

ร้อยละของ
มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ

มูลค่าตามบญัชี / 
มูลค่าตาม   

ราคาตลาด (บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ

1. เงนิฝากธนาคาร 438,077,447 0.67 77,557,850 0.12

2. เงนิลงทนุในต๋ัวสญัญาใช้เงนิและตราสารหน้ี

ต๋ัวเงนิสญัญาใช้เงนิ 528,340,331 0.81 - -

พนัธบตัร 368,829,447 0.56 1,245,437,613 1.91

รวม 1,335,247,225 2.04 1,322,995,463 2.03

3. เงนิลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ 64,010,000,000 97.74 63,100,000,000 96.92

รวม 64,010,000,000 97.37 63,100,000,000 96.92

4. สนิทรัพย์อืน่

ลกูหน้ีจากดอกเบีย้ 838,740 0.00 61,553 0.00

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ 387,261,042 0.59 757,287,953 1.16

สนิทรัพย์อืน่ 5,752,438 0.01 4,057,497 0.01

รวม 393,852,220 0.60 761,407,003 1.17

รวมมูลค่าทรพัย์สนิ 65,739,099,445 100.38 65,184,402,466 100.12

5. หนีส้นิ

เจ้าหน้ีจากสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ 146,706,137 0.22 47,127,254 0.07

เจ้าหน้ีอืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 98,256,386 0.15 27,825,862 0.04

ภาษธุีรกิจเฉพาะค้างจ่าย 5,349,083 0.01 4,622,963 0.01

หน้ีสนิอืน่ 419,024 0.00 320,693 0.00

รวมมลูค่าหน้ีสนิ 250,730,630 0.38 79,896,772 0.12

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 65,488,368,815 100.00 65,104,505,694 100.00

มลูค่าหน่วยลงทนุ 11.3145 11.2481

จ�านวนหน่วยลงทนุ 5,788,000,000 หน่วย
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รายการทรัพย์สนิ 2558 2557

มลูค่าตามบญัชี / 
มลูค่าตาม   

ราคาตลาด (บาท)

ร้อยละของ
มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ

มลูค่าตามบญัชี / 
มลูค่าตาม   

ราคาตลาด (บาท)

ร้อยละของ
มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ

1. เงินฝากธนาคาร 438,077,447 0.67 77,557,850 0.12

2. เงินลงทนุในต๋ัวสญัญาใช้เงนิและตราสารหน้ี

ต๋ัวเงินสญัญาใช้เงิน 528,340,331 0.81 - -

พนัธบตัร 368,829,447 0.56 1,245,437,613 1.91

รวม 1,335,247,225 2.04 1,322,995,463 2.03

3. เงินลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ 64,010,000,000 97.74 63,100,000,000 96.92

รวม 64,010,000,000 97.37 63,100,000,000 96.92

4. สนิทรัพย์อืน่

ลกูหน้ีจากดอกเบีย้ 838,740 0.00 61,553 0.00

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ 387,261,042 0.59 757,287,953 1.16

สนิทรัพย์อืน่ 5,752,438 0.01 4,057,497 0.01

รวม 393,852,220 0.60 761,407,003 1.17

รวมมูลค่าทรพัย์สนิ 65,739,099,445 100.38 65,184,402,466 100.12

5. หนีส้นิ

เจ้าหน้ีจากสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิ 146,706,137 0.22 47,127,254 0.07

เจ้าหน้ีอืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 98,256,386 0.15 27,825,862 0.04

ภาษธุีรกจิเฉพาะค้างจ่าย 5,349,083 0.01 4,622,963 0.01

หน้ีสนิอืน่ 419,024 0.00 320,693 0.00

รวมมลูค่าหน้ีสนิ 250,730,630 0.38 79,896,772 0.12

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 65,488,368,815 100.00 65,104,505,694 100.00

มลูค่าหน่วยลงทนุ 11.3145 11.2481

จ�านวนหน่วยลงทนุ 5,788,000,000 หน่วย

2.4.2. รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม  2558

รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สุทธิที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช 

และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึง

สถานีสะพานตากสนิ ตามสญัญาสมัปทาน (สญัญาสิน้สดุวนัที ่4 ธันวาคม 2572)

รายได้สทุธิคือรายได้ค่าโดยสารทัง้หมด หกัต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเร่ิมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์

เมื่อเดือนธันวาคม 2542 (อายุประมาณ 15 ปี) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

คือผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร

ประเภททรัพย์สิน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบขนส่งทางราง

ผู้ด�าเนินการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

ต้นทุนเงินลงทุน 61,399,000,000 บาท

ราคาประเมินล่าสุด 64,010,000,000 บาท 

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ; ประเมินเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธี

รายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินหลักคือ นางสาววนิดา สุขสุวรรณ

รายได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 

เท่ากับ 3,957.213 ล้านบาท

ภาระผูกพัน ไม่มี
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2.4.3. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

- ไม่มี -

2.4.4. รายละเอียดเกี่ยวกับการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

- ไม่มี -

2.5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่บีทีเอสซีมีสิทธิได้รับ 

รายได้ของกองทนุจงึเป็นรายได้ค่าโดยสารทีจ่ะได้รับจากผูโ้ดยสารหกัต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง (กองทนุไม่ได้ให้เช่าทรัพย์สนิ

แก่ผูเ้ช่ารายใดรายหน่ึง และไม่มกีารกระจกุตัวของผูเ้ช่า) ทัง้น้ี บทีเีอสซยีงัคงเป็นผูด้�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนสายหลกั

ตามสัญญาสัมปทานต่อไป 

ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก ซึ่งจะจ่ายเป็น

รายปีในอัตราดังนี้

(ก) ในกรณีทีร่ายได้ค่าโดยสารสทุธิส�าหรับปีใดสงูกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสทุธิประจ�าปี

ส�าหรับปีน้ัน บทีเีอสซจีะได้รับค่าตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 10 ของจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสทุธิในส่วนทีเ่กนิกว่าร้อยละ 

100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 

(ข) ในกรณีทีร่ายได้ค่าโดยสารสทุธิส�าหรับปีใดสงูกว่าร้อยละ 125 ข้ึนไปของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสทุธิประจ�าปีส�าหรับปีนัน้    

บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 15 ของจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125

ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

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

อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2617-7300

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี ถือหุ้นร้อยละ 97.46 

ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี และเป็นผู้สนับสนุนของกองทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนของกองทุนร้อยละ 33.33

17



ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

บีทีเอสซีก่อต้ังข้ึนในปี 2535 และในปีเดียวกันบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่บีทีเอสซีแต่เพียงผู้เดียวใน     

การด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรกที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลักเริ่มประกอบธุรกิจ บีทีเอสซีได้ด�าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง (Civil Works) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลักเสร็จสิ้นแล้ว และได้ท�าการโอนกรรมสิทธิ์ในงานโครงสร้างระบบให้แก่ กทม. ในปี 2542 ตามที่ก�าหนดไว้ใน

สัมปทาน บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 และ

ในเดือนพฤษภาคม 2552 กรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเริ่มให้บริการ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กรุงเทพธนาคมว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสาย

สุขุมวิท ซึ่งเร่ิมให้บริการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซียังได้ลงนามในสัญญา

การให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงส่วนต่อขยายของเส้นทางเดินรถสายสีเขียวที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กทม. เป็นเวลา 30 ปี 

ตัง้แต่ปี 2555 ถงึ 2585 และภายใต้สญัญาน้ี ยงัครอบคลมุถงึเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ภายหลงัครบก�าหนด

อายุสัมปทาน (ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572)  ไปจนถึง 2 พฤษภาคม 2585

ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี เป็นผู้มี

ประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลักภายใต้สัมปทานที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ท�าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบในการพัฒนา

โครงการต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ ระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อขยาย

ส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ เนื่องจากจะท�าให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่า

การบริหารโดยผู้บริหารรายอื่นๆ ซึ่งอาจท�าให้ผู้โดยสารจ�าเป็นต้องเปลี่ยนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สายหลัก

2.6. การกู้ยืมเงิน

- ไม่มี -
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 3. ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม:
ธรุกจิระบบขนส่งมวลชน 

พัฒนาการส�าคัญในปี 2557/58

• จ�านวนผู้โดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก เพิ่มขึ้น 1.9% จากปีก่อน เป็น 218.7 ล้านเที่ยวคน

• อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก เพิ่มข้ึน 1.6% จากปีก่อน เป็น 26.9 บาทต่อเที่ยว

ปี 2557/58 ถือเป็นปีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจในประเทศและความไม่มั่นคงทางการเมือง เห็นได้จากรายได้ค่าโดยสารในส่วนของระบบรถไฟฟ้าสายหลักเติบโต

เพยีง 3.5% จากปีก่อน เป็น 5.88 พนัล้านบาท ในปี 2557/58 ในส่วนของจ�านวนผูโ้ดยสารรวมในส่วนรถไฟฟ้าสายหลกั เพิม่ข้ึน 

1.9% จากปีก่อน เป็น 218.7 ล้านเที่ยวคน  สาเหตุหลักของการเติบโตที่ชะลอตัวลงมาจากเวลาเปิดให้บริการที่สั้นลงในช่วงที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศเคอร์ฟิว และผลกระทบจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและ

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศใน AEC ส�าหรับจ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันจันทร์ถึง

ศุกร์อยู่ที่ 673,162 เที่ยวในปี 2557/58 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 2.5% จากปีก่อน จากพื้นที่ให้บริการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดส่วน

ต่อขยายสายสีลมที่เปิดให้บริการเต็มปี (เปิดให้บริการต้ังแต่เดือนธันวาคม 2556) การน�ารถไฟฟ้าข้ึนให้บริการเป็น 4 ตู้ต่อ

ขบวนทั้งหมดในทุกเส้นทาง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 และการเติบโตตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของประชากร 

การพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า



ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถไฟฟ้าสายหลักในช่วงระยะ

เวลาที่เหลือให้แก่กองทุน  ทั้งนี้ การระดมทุนดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของกลุ่มบีทีเอสส�าหรับการเข้าประมูล

โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ จากเครือข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบัน 84.8 กิโลเมตร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 471.3 กิโลเมตร1 ในปี 

2572 กลุ่มบีทีเอสคาดหวังที่จะได้เป็นผู้น�าในการมีส่วนร่วมในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้าน

ประสบการณ์ในการบริหารงานเดินรถไฟฟ้าและในแง่ของการเงิน ทั้งนี้ หลังจากการขายรายได้หลักให้แก่กองทุน บีทีเอสซียัง

คงเป็นผู้บริหารและเดินรถในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก และกลุ่มบีทีเอสยังคงลงทุน 1 ใน 3 ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน

กองทุน

ประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 2557/58

ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ปี 2557/58 ปี 2556/57

ความน่าเช่ือถือของการ

ให้บริการ (เที่ยว)

มากกว่า 1,000 เที่ยว ต่อการสาย 5 นาที หรือ

มากกว่า       

757 1,890

ความน ่ า เ ช่ือถื อของ

รถไฟฟ้า (ตู้กิโลเมตร)

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร ต่อการขัดข้อง 

1 ครั้ง       

72,895 97,570

ความน่าเช่ือถือของตั๋ว

โดยสาร (ครั้ง)

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง ก่อนการพบข้อ

บกพร่อง 1 ครั้ง       

20,910 22,914

บีทีเอสซียังคงรักษาความน่าเช่ือถือของความปลอดภัยและการให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง โดยตัวชี้วัดหลักใน

การประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของการให้บริการ ความน่าเช่ือถือของรถไฟฟ้า และ

ความน่าเช่ือถือของต๋ัวโดยสาร ซึ่งความน่าเช่ือถือของการให้บริการวัดจากความตรงต่อเวลาของรถไฟ โดยมีเป้าหมายใน

การวัดคือจะต้องเดินรถให้ได้มากกว่า 1,000 เที่ยว ต่อการล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการใน

ปี 2557/58 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 757 เที่ยว ต่อการล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ต�่ากว่าปีที่แล้วและต�่ากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์

เอาไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตั้งระบบประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติ (Platform Screen Doors - PSD)  ซึ่งในช่วงแรกต้องปรับ

ระบบอาณัติสัญญาณให้เข้ากับ PSD ส่งผลให้เกิดการขัดข้องบางประการและล่าช้า ตัวชี้วัดต่อมาคือ ความน่าเชื่อถือของ

รถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนทีจ่ะเกิดการขัดข้อง โดยเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ คือไม่น้อยกว่า 35,000 ตูก้โิลเมตรต่อการขัดข้อง 1 คร้ัง 

โดยในปี 2557/58 อยู่ที่ 72,895 ตู้กิโลเมตรต่อการผิดพลาด 1 ครั้ง ลดลงหากเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ซึ่งก็เป็นผลมาจากการติดตั้ง PSD ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร วัดได้จากจ�านวน

เทีย่วการเดนิทางก่อนพบความผดิพลาด รวมถึงการขัดข้องของอปุกรณ์และจากการใช้บตัรโดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายทีต้ั่งไว้จะ

ต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการพบความผิดพลาด 1 ครั้ง โดยความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสารส�าหรับปี 2557/58 อยู่ที่ 

20,910 ครั้งต่อการพบความผิดพลาด 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และบีทีเอสซียังคงพัฒนาอุปกรณ์

และเครื่องมืออย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานต่อไป

  1แหล่งที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ภาพรวมธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสโตขึ้นอีกมาก

นับตั้งแต่มีการเปิดตัวรถไฟฟ้า BTS (ระบบรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงเทพมหานคร) ในเดือนธันวาคม 2542 การเดินทางด้วย

ระบบรถไฟฟ้านั้นมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี 2554 สถิติการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 0.68 ล้านเที่ยวต่อวัน หรือ 5.8% ต่อจ�านวนเที่ยวการเดินทาง จากระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดที่ประมาณ 

11.8 ล้านเทีย่วต่อวนั โดยส่วนแบ่งการตลาดของการเดนิทางโดยรถไฟฟ้านับเป็นสัดส่วนทีต่�า่เมือ่เปรียบเทยีบกบัส่วนแบ่งการตลาด

ของระบบขนส่งมวลชนหลักอื่น จากข้อมูลของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 

ปัจจบุนัระบบขนส่งมวลชนหลกัในกรุงเทพมหานครน้ันแบ่งเป็น ระบบขนส่งทางรางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT) 

ระบบขนส่งทางถนน (รถโดยสารประจ�าทาง) ระบบขนส่งทางน�้า (เรือโดยสาร) และอื่นๆ (รถตู้โดยสารและรถไฟ) โดยส่วนแบ่ง

ทางการตลาด (ซึ่งวัดจากจ�านวนเที่ยวของการเดนิทางต่อวนัของแต่ละประเภทการเดนิทาง) ปี 2554 การเดนิทางด้วยระบบขนส่ง

มวลชนหลักในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนแบ่งเป็น รถโดยสารประจ�าทาง 89.0% ระบบรถไฟฟ้า 5.8% เรือโดยสาร 2.5% และอืน่ๆ 

2.7% จากข้อมลูการศกึษาของสนข. คาดการณ์ว่าจากการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้าจะท�าให้อปุสงค์การเดินทางในระบบรถไฟฟ้า

เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้สัดส่วนการใช้ระบบรถไฟฟ้าค่อยๆ เพิ่มข้ึนมาทดแทนสัดส่วนการใช้รถโดยสารประจ�าทางในปี

ต่อๆ ไป

คาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร (คาดการณ์ปี 2560-2580)

2552   2553    2554   2560E  2565E  2570E  2575E  2580E2552   2553    2554   2560E  2565E  2570E  2575E  2580E

ระบบรถไฟฟ�า          รถโดยสาร          เรือโดยสาร           อื่นๆ

5.2%     5.5%     5.8%    19.1%    31.4%   34.8%    42.4%    43.3%

แหล่งทีม่า : โครงการศกึษาพฒันาระบบฐานข้อมลู ข้อสนเทศ และแบบจ�าลองเพือ่บรูณาการพฒันาการขนส่งและจราจร
           การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและระบบโลจสิติกส์ (TDML II)
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ในปี 2557 ไม่มีการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ๆ โครงข่าย

ระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน (รวมถึงระบบรถไฟฟ้ายกระดับ 

รถไฟฟ้าใต้ดนิ และระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ) ครอบคลุมพื้นที่เท่าเดิมที่ 84.8 กิโลเมตร 

และอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ 

(วัดจากความยาวของระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร) 

ยงัคงเท่าเดมิเช่นกัน ที ่8.0 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน 

ในปี 2557 ซึ่งโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลยงัไม่สมบรูณ์ หากเปรียบเทยีบกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วน เปรียบเทยีบพัฒนาการระบบ

รถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง)
2553 2554         2556    2572E

74.2 79.5 84.8

471.3

การเร่งรัดโครงการขยายเครือข่ายระบบรถไฟฟ้าโดยภาครัฐ

แผนเร่งรัดพัฒนาขยายโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของโครงข่ายระบบไฟฟ้าได้ถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้ให้

ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-Map) 

ซึง่เป็นแผนต้นฉบบัทีแ่ผนแม่บทในปัจจบุนัใช้อ้างองิและได้รับการอนุมตัโิดยคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่9 มีนาคม 2553 โดยแผนแม่บท 

M-Map ต้นฉบับถูกร่างขึ้นเพื่อการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี 

สมทุรปราการ และสมทุรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า (ปี 2553 – 2572) ซึง่รัฐบาลถดัมาได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนแม่บท 

M-Map จนล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2557 แผนแม่บท M-Map ได้เน้นการเร่งรัดพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ครอบคลุม 

471.3 กิโลเมตร และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 25721 ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนต่อขยายระยะทาง 103.8 กิโลเมตร ก�าลังอยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสีเขียวสายใต้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ) รวมระยะทางทั้งสิ้น 12.8 กิโลเมตร 

และส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสเีขียวสายเหนือ (หมอชติ–สะพานใหม่–คูคต) รวมระยะทางทัง้สิน้ 18.4 กโิลเมตร ซึง่เป็นส่วนต่อขยาย

โดยตรงกับรถไฟฟ้าสายหลักของกลุ่มบีทีเอสและกลุ่มบีทีเอสคาดหวังจะได้เป็นผู้เดินรถในสองเส้นทางนี้

สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศไทยเร่ิมก่อตวัข้ึนตัง้แต่ปี 2556 และยงัคงมเีหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง

เรื่อยมาจนถึงปี 2557 โดยหลังจากการก่อรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 และช่วงเวลาในการปฏิรูปทางการเมืองภายใต้

รัฐบาลทหาร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมลูและการลงนามในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ อย่างไรก็ด ี ในปัจจบุนัเหตบุ้าน

การเมืองสงบลง รัฐบาลจึงกลับมาให้ความส�าคัญกับการเร่งรัดพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ อีกครั้ง เห็นได้จาก ณ วันที่ 

30 กันยายน 2557 มีการเปิดประมูลในสัญญาก่อสร้างงานโยธาส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีเขียวสายเหนือ (หมอชิต 

– สะพานใหม่ – คูคต) และเร่ิมก่อสร้างงานโยธาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที ่

21 ตุลาคม 2557 มีมติให้รับทราบในแผนการด�าเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2558 ตามที่

กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยแผนงานจะก�าหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและก�าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ รัฐบาล

ความยาวระบบรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

ในปัจจบุนัและคาดการณ์ (กิโลเมตร)

แหล่งที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1แหล่งที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ปัจจุบันก�าหนดให้มีการเปิดประมูลในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และส่วนต่อขยาย ระยะทางทั้งสิ้น 142.1 กิโลเมตร ในไม่กี่ปี

ข้างหน้า จากเส้นทางดังกล่าวที่รัฐบาลมุ่งเน้นน้ัน  กลุ่มบีทีเอสเช่ือมั่นว่าทางกลุ่มมีศักยภาพระดับแนวหน้าที่จะสามารถเป็น

ผู้ให้บริการเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร

โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ภายใต้นโยบายภาครัฐ

โครงการ ช่วง ระยะทาง (กม.)

สีแดงเข้ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย 80.5

สีแดงอ่อน ศาลายา-หัวหมาก 54.0

Airport Rail Link ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ 50.3

สีเขียวเข้ม ล�าลูกกา-บางปู 67.0

สีเขียวอ่อน ยศเส-บางหว้า 15.5

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

สีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 46.6

สีส้ม จรัลสนิทวงศ์-มีนบุรี 37.5

สีชมพู แคราย-มีนบุรี 34.5

สีเหลือง ลาดพร้าว-ส�าโรง 30.4

รวม 471.3

แหล่งที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ภายใต้นโยบายภาครัฐ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีนโยบายที่จะพัฒนาส่วนขยายระบบขนส่งมวลชนบางเส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิด

ให้บริการได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า ส�าหรับโครงการเร่งรัดของกทม. นั้น  ประกอบด้วย โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรอง 

(Light Rail Transit : LRT) เส้นทางจากบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร 

ส่วนต่อขยายใหม่สายสเีขียวจากบางหว้าถงึบรมราชชนนี ระยะทางทัง้ส้ิน 7 กโิลเมตร และโครงการระบบรถไฟฟ้ามวลชนรางเดีย่ว 

(Monorail) สายสเีทา เส้นทางจากวชัรพล - สะพานพระราม 9 ระยะทาง 26.0 กโิลเมตร  ซ่ึงส�าหรับสถานะของโครงการก่อสร้าง

รถไฟฟ้ารางเดีย่วน้ัน  ทาง กทม. ได้จ้างบริษัททีป่รึกษาท�าการศกึษาโครงการเส้นทางสเีทาเฟสแรกและจดัสรรงบประมาณเพื่อศึกษา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดประมูลได้ในสิ้นปี 2558 และกลุ่มบีทีเอสเชื่อมั่นว่าจะสามารถร่วมพัฒนาและ

เป็นผู้ให้บริการเดินรถในส่วนต่อขยายทั้งสองสายดังกล่าว เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า BTS ในปัจจุบัน

สายสีน�้าเงิน
(บางซื่อ-หัวล�าโพง-ท่าพระ-
พุทธมณฑล สาย 4)

สายสีม่วง
(บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ)

สายสีแดงเข้ม
(ธรรมศาสตร์ รังสิต-มหาชัย)

Airport Rail Link
(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ)

สายสีแดงอ่อน
(ศิริราช-ศาลายา, ตลิ่งชัน-หัวหมาก)

สายสีส้ม
(ตลิ่งชัน-มีนบุรี)

สายสีเหลือง
(ลาดพร้าว-ส�าโรง)

สายสีเขียวอ่อน
(ยศเส-บางหว้า)

สายสีเขียวเข้ม
(ล�าลูกกา-บางปู)

สายสีชมพู
(แคราย-มีนบุรี)

แหล่งที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม
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โครงการรถไฟฟ้าภายใต้ กทม. และเส้นทางการรถไฟฟ้า BTS ในปัจจุบัน

เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง

ในปี 2557 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและสมุทรสาคร) มีจ�านวนประชากรรวมกันกว่า 

10.6 ล้านคน ในขณะที่ประชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีกว่า 13.3 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี 2556) ประชากรในฮ่องกงมีกว่า 

7.3 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์มีกว่า 5.5 ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ คือ 

8.0 กิโลเมตรเท่ากับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากไม่มีการเพิ่มข้ึนของส่วนต่อขยายใดๆ เมื่อคิดเป็นอัตราการครอบคลุมพื้นที่จึงน้อย 

หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว อยู่ที่ 24.1 กิโลเมตรต่อ

ประชากรล้านคน ฮ่องกงอยูท่ี ่35.1 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และสงิคโปร์อยูท่ี ่32.4 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน นอกจากน้ี 

ในปี 2554 ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงของจ�านวนเที่ยวโดยสารของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีเพียง 6% ในขณะที่กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 36% ฮ่องกงอยู่ที่ 46% และสิงคโปร์อยู่ที่ 40% จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่กล่าวมาข้างต้น นับเป็นข้อมูล

สายสเ ย ออน
สนา า า บร รา นน
เ รือ ายรถไฟฟ�าบ เอส น บน ะอนา

สายสเ ย เ
อ บร่

เ รือ ายรถไฟฟ�าบ เอส น บน

สายสเ า
ร สะ าน ระรา  

  
บา นา ส รร

แหล่งที่มา : ส�านักการจราจรและขนส่ง และกรุงเทพมหานคร
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ปัจจัยหลักที่แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพฯ ยังคงต้องการการพัฒนาในโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในระดับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อ

รองรับอุปสงค์ที่นับวันจะสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของประชากร กอปรกับสภาพการจราจรที่แออัด

ในปัจจุบัน

พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค ในปี 2557

ประชากร

(ล้านคน)

ความยาวระบบรถไฟฟ้า 

(กิโลเมตร)

อัตราการครอบคลุม

พื้นที่*

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10.6 84.8 8.0

โตเกียว** 13.3 320.0 24.1

ฮ่องกง 7.3 256.3 35.1

สิงคโปร์ 5.5 178.0 32.4

ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

รถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดับแห่งแรกในประเทศไทยและก่อสร้างขึ้นเหนือถนนสายหลักใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งบริหาร

โดยบีทีเอสซีและเปิดท�าการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บีทีเอสซีมีจ�านวนรถโดยสารขนาด 4 ตู้ 

ทั้งหมด 52 ขบวน ปัจจุบัน ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการทั้งหมด 34 สถานี โดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง ระยะทางรวม 

36.3 กิโลเมตร คือ สายสุขุมวิทหรือสายสีเขียวเข้ม ประกอบด้วย 22 สถานี โดยวิ่งผ่านใจกลางกรุงเทพฯ จากทิศเหนือ(หมอชิต) 

ถงึทศิตะวนัออก (แบร่ิง) และสายสลีมหรือสายสเีขียวอ่อน ให้บริการทัง้หมด 13 สถานีผ่านใจกลางเมืองโดยเช่ือมระหว่างสนามกีฬา

แห่งชาติและบางหว้า ทั้งสองเส้นทางเชื่อมกันที่สถานีเดียวคือ สถานีสยาม ในปี 2557/58 ยอดผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 218.7 ล้านคน 

และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 9.8% ต่อปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ

รถไฟฟ้า MRT

รถไฟฟ้า MRT เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในประเทศไทย เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยให้

บริการทั้งหมด 18 สถานี รวมระยะทาง 20.0 กิโลเมตร จากสถานีหัวล�าโพงถึงสถานีบางซื่อ (สายสีน�้าเงิน) นอกจากนี้ ปัจจุบัน

มกีารก่อสร้างในสายทีส่อง คอื สายสม่ีวง เส้นทางจากคลองบางไผ่ ถึงเตาปนู ระยะทางรวม 22.0 กโิลเมตร 16 สถานี และคาดว่า

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

*อัตราการครอบคลุมพื้นที่ หมายถึงสัดส่วนความยาวระบบรถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร (ล้านคน)

**ข้อมูล ณ ปี 2556
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จะเปิดให้บริการได้ในปี 2559 รถไฟฟ้า MRT มีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่ 3 สถานีคือ สถานีศาลาแดง สถานีอโศก และ

สถานีหมอชิต ส�าหรับปี 2557 ที่ผ่านมา รถไฟฟ้า MRT มียอดผู้โดยสารทั้งหมด 92.4 ล้านเที่ยวคน1 ทั้งนี้ บริษัท รถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BMCL) เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล) แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้

สัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสัญญาสัมปทานยังให้สิทธิ BMCL ในการบริหารพื้นที่

เชิงพาณิชย์และสือ่โฆษณาภายในระยะเวลา 25 ปีจนถึงปี 2572 รฟม. ลงทนุในระบบโครงสร้าง ในขณะที ่BMCL รับผดิชอบลงทนุ

งานเครือ่งกลและระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงขบวนรถไฟฟ้า ภายใต้สัญญาสัมปทาน BMCL จะต้องแบ่งรายได้จากค่าโดยสารและ

รายได้จากการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้กับ รฟม. เป็นรายปี

ในเดือนกันยายน 2556 BMCL ได้รับสัมปทานในการเป็นผู้ให้บริการในการเดินรถสายสีม่วง เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2586 

ภายใต้สัญญานี้ BMCL จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกล รวมไปถึงการจัดหารถไฟฟ้า ซึ่ง รฟม. 

จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนงานดังกล่าว

ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link)

ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(Airport Rail Link) เช่ือมต่อท่าอากาศยานสวุรรณภูมิกบัสถานีพญาไทซ่ึงต้ังอยู่

ใจกลางเมืองเป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับ รวมระยะทางทั้งหมด 28.5 กิโลเมตรเหนือรางรถไฟสายตะวันออก ซึ่งมีสถานีใต้ดินที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link ด�าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 

23 สิงหาคม 2553 โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 3 เส้นทาง: รถไฟฟ้าสายด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(Express line) วิ่งตรงจาก

สถานีมักกะสันถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที รถไฟฟ้าด่วนพญาไท (Express line) วิ่งตรง

จากสถานีพญาไทถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 นาทีและรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(City line) ทีเ่ปิดบริการรับ – ส่งผูโ้ดยสารระหว่างสถานีพญาไทถงึสถานีปลายทางท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ผ่านทัง้หมด 8 สถานี 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที Airport Rail Link เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 

2557 เป็นต้นไป รถไฟฟ้าด่วนพญาไท (Express line) งดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศต่อไป

โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง

ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนซึ่งด�าเนินงานโดยรฟท. เปิดให้บริการระหว่างสถานีบางซื่อ

ถึงตลิ่งชัน ระยะทางรวม 15.3 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 4 สถานี โดยเปิดทดลองเดินรถด้วยรถดีเซลราง เริ่มทดลองเดินรถ

ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2555 และเริ่มเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2555

รถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที)

โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) เป็นโครงการแรกเริ่มของทางกรุงเทพฯ ที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลายประเภท

ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้บริการระบบขนส่งมวลชนแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก บีอาร์ที 

จะมคีวามเร็วสงูกว่ารถโดยสารประจ�าทางทัว่ไป เพราะจะวิง่บนช่องทางพเิศษทีแ่ยกออกจากถนนหลกั บอีาร์ทมีีทัง้หมด 12 สถานี 

1แหล่งที่มา : บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
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ระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร วิง่จากสถานีช่องนนทรีไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านสะพานพระราม 3 ไปสูถ่นนราชพฤกษ์ 

โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีช่องนนทรี กทม.ได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้บริหารบีอาร์ทีผ่านสัญญาจ้างบริหารและ

จัดซื้อรถโดยสาร รวมถึงสัญญาบริหารสถานี ภายใต้สัญญาทั้งสอง กทม. จะเป็นผู้รับรู้รายได้จากค่าโดยสารทั้งหมด ส่วน  

บีทีเอสซีจะได้รับค่าบริหารตามที่ได้ตกลงไว้กับทางกทม. เป็นรายปี โดยบีทีเอสซีจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าซ่อมบ�ารุงและการลงทุนจัดหารถโดยสาร การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนนั้น มุ่งเน้นประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก 

การเติบโตของจ�านวนผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือบีอาร์ที จะเป็นผลดีต่อ

ระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบโดยรวมเน่ืองจากระบบขนส่งมวลชนสายหนึ่งจะส่งต่อผู้โดยสารไปยังอีกระบบหน่ึงอย่างไรก็ตาม 

รถไฟฟ้า BTS ก็จะยังคงเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางรถไฟฟ้า BTS นั้น ตั้งอยู่บนใจกลางเมืองและ

เป็นศูนย์กลางของส่วนต่อขยายต่างๆ

จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า BTS สายหลัก และรถไฟฟ้า MRT* (เที่ยวต่อวัน)

แหล่งที่มา : บีทีเอสและบมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

*ข้อมูลเดือน มกราคม – ธันวาคม
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สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร (ล้านคน)

แหล่งที่มา : บีทีเอสและบมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

*ข้อมูลเดือน มกราคม – ธันวาคม
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 4. ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่

เกดิและจะเกิดข้ึนจากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทาน

กองทุนลงทุนในรายได้สุทธิที่เกิดและจะเกิดข้ึน

จากการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงเงิน

อื่นที่เกิดข้ึนจากหรือเกี่ยวกับรายได้สิทธิดังกล่าว 

นับจากวันที่การซ้ือขายรายได้สุทธิเสร็จสมบูรณ์ 

และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน

คือ วันที่ 4 ธันวาคม 2572 ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลง

ตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดย

มลูค่าทีล่ดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ�านวนทีไ่ม่เท่ากนั 

ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดย

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ

ในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วย 

การลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิใน

การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับ

รายได้สทุธิของกิจการดงักล่าวทีก่องทนุได้ลงทนุไว้ 

มลูค่าหน่วยลงทนุอาจลดลงจนถงึศนูย์บาทได้

2. ความเสี่ยงในการด�าเนินงานที่เกิดข้ึนตามปกติใน

อุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และการที่ต้นทุน

ค่าโดยสาร  รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สายหลักที่เพิ่มข้ึน จะส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ

โอกาสทางธุรกิจของกองทุน



รายได้สทุธิทีก่องทนุคาดว่าจะได้รับและความสามารถในการจ่ายเงนิแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รับผลกระทบ

หากต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพิ่มข้ึน

โดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

• การเพิม่ข้ึนของค่าไฟฟ้าซึง่ก�าหนดโดยรัฐบาล ซึง่ค่าไฟฟ้าอาจมคีวามผนัผวนด้วยสาเหตุหลายปัจจยั รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ 

และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

• การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน หรือ

• การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอื่นของรัฐบาลที่มีผลต่อการด�าเนินกิจการขนส่ง หรืออุปสงค์

ด้านการขนส่ง

อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะปรับอัตราค่าโดยสารสูงข้ึนเพื่อชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มข้ึน ดังน้ัน 

ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากค่าโดยสารในอนาคตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้

สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีรายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้เกิดขึ้นตามปกติเนื่องมาจากการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

อย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง และอาจเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

และระยะเวลาที่ต้องช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทุน ดังนั้น หากธุรกิจระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัไม่สามารถสร้างรายได้ค่าโดยสารเพยีงพอต่อต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแล้ว รายได้สุทธิ และความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปัน

ส่วนทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ

3. บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

บีทีเอสซีมีข้อจ�ากัดในการเพิ่มอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด แนวโน้มของตลาด หรือ

เหตุการณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนการด�าเนินงาน และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มอัตราค่าโดยสารถูกจ�ากัด

โดยสัญญาสมัปทานและพลวตัรของการแข่งขันในอตุสาหกรรมการขนส่งมวลชน และความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร ทัง้น้ี การปรับ

ค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญาสัมปทาน ซึง่ตามสญัญาสัมปทาน บทีเีอสซีสามารถปรับข้ึน

ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกระยะเวลา 18 เดือน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสาร

สูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare)

ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ�าเดือนทั่วไปส�าหรับเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok consumer price index) ที่ประกาศ

โดยกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนใดมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 5 ของดัชนีอ้างอิงของเดือนที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

บีทีเอสซีสามารถขอให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) ในอัตราร้อยละ 7 จากอัตราเดิม 

นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษบางกรณี บีทีเอสซีอาจขอปรับขึ้น หรือ กทม.อาจขอปรับลดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียก
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เก็บได้ (Authorized Fare) เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินตราต่างประเทศและในประเทศ ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้าของบีทีเอสซี 

หรือความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสัญญาสัมปทานจะอนุญาตให้บีทีเอสซีสามารถขึ้นอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ และบีทีเอสซีมีความตั้งใจที่จะ

ขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถขึ้นหรือเลือกที่จะไม่ขึ้นอัตราค่าโดยสารด้วยเหตุผลทางการเมือง 

สังคม เหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพลวัฒน์ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนและความพึงพอใจของผู้โดยสาร หรือ

เหตุอื่นๆ นอกจากนี้ เหตุผลอื่นๆ อาจรวมถึงแนวโน้มผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าโดยสารอาจท�าให้จ�านวนผู้โดยสารลดลง

ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส�าคัญต่อรายได้สุทธิ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) 

ครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2556 ดังนั้น บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือประเมินผลที่อาจจะตามมาจากการขึ้นค่าโดยสาร

ในอนาคตได้

4. บริษัทจัดการและกลุ่มบีทีเอสอาจไม่สามารถด�าเนินการตามกลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่งมวลชนให้ประสบ

ความส�าเร็จได้ ทั้งนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเห็นชอบของรัฐบาลด้วย

ความสามารถของบริษัทจดัการและกลุ่มบทีเีอสในการด�าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุให้ประสบความส�าเร็จน้ันข้ึน

อยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์

การลงทุนของกองทุน รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการด�าเนินงานตาม

กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนทีว่างไว้ หรือสามารถท�าได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม

กลยทุธ์การเจริญเตบิโตของกลุม่บทีเีอสในธุรกจิขนส่งมวลชนมหีลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประมูลเพือ่บริหารงานใน

ส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส การมส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานของโครงการขนส่งมวลชนระบบใหม่ หรือการด�าเนินการ

เพื่อเช่ือมต่อกับเครือข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่ การที่จะประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวน้ี 

นอกเหนือจากสิง่อืน่แล้วยงัข้ึนอยูก่บัการตดัสนิใจและการด�าเนินการของรัฐบาลเก่ียวกับแผนการขยายตัวดงักล่าว ความสามารถ

ของกลุม่บทีเีอสในการสรรหาและประเมนิผูร่้วมลงทนุทางธุรกจิ การลงทนุทีเ่ป็นไปได้ การสนับสนุนทางการเงิน การด�าเนินการ

ให้มีข้อสรุปการลงทุน การได้รับความเห็นชอบและสิทธิในสัมปทานที่จ�าเป็น และการควบคุมทางการเงินและการด�าเนินการ

อย่างเพยีงพอ กลยทุธ์การเจริญเติบโตดงักล่าวน้ีต้องการการสนับสนนุจากผูบ้ริหารและต้องใช้ทรัพยากรอืน่ๆ ของกลุม่บทีเีอส

เป็นอย่างมาก รวมถึงปัจจัยอื่นบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบีทีเอส อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งไม่

สามารถรับประกันได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการตามแผนการขยายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่ใน

ปัจจบุนั หรือหากรัฐบาลตัดสนิใจทีจ่ะด�าเนินการดงักล่าว กไ็ม่อาจรับประกนัได้ว่ากลุม่บทีเีอสจะเป็นผูไ้ด้รับสมัปทานดงักล่าว 

ดังน้ันการเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบีทีเอสในธุรกิจขนส่งมวลชน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากกลุ่มบีทีเอสไม่

สามารถลงทุนหรือเข้าร่วมด�าเนินงานดังกล่าวนี้ได้ หรือการลงทุนหรือเข้าร่วมด�าเนินงานดังกล่าวไม่ประสบความส�าเร็จ หรือ

ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่คาด
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 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- กองทุนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย -

อน่ึง บีทีเอสซี มีข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็นคดีที่อาจมี

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเป็นคดีที่มไิด้เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของบทีเีอสซี 

ดังนี้

1. บีทีเอสซีในฐานะผู้ว่าจ้าง ถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกบับริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูรั้บจ้าง และ

บรษิทั ไทยมารเุคน จ�ากดั ในฐานะผูร้บัจ้างช่วง โดยบรษัิท ขนส่งน�า้มนัทางท่อ จ�ากัด และบริษัทประกันภัย 2 บริษัท เนื่องจาก

ท่อขนส่งน�้ามันของบริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด ได้รับความเสียหายจากการที่บรษิทั ไทยมารเุคน จ�ากดั ตอกชีทไพล์ลง

ไปในดนิเพือ่ก่อสร้างสถานรีถไฟฟ้าให้แก่บีทีเอสซ ีศาลแพ่งพิพากษาให้บริษัท ไทยมารุเคน จ�ากัด ช�าระหนี้ให้แก่โจทก์ รวมเป็น

เงินประมาณ 59 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ไทยมารุเคน จ�ากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ต่อมา

โจทก์ได้ยืน่ฎกีาต่อศาลฎกีา ซึง่ศาลฎกีามคี�าสัง่รับฎีกา และให้ศาลช้ันต้นด�าเนนิการต่อไป ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลชั้นต้น

นอกจากนี้ โจทก์ยังได้น�าหนี้ในมูลคดีนี้ไปยื่นขอรับช�าระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยก

ค�าขอรับช�าระหน้ี เน่ืองจากเห็นว่าบีทีเอสซีมิใช่ผู้กระท�าละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ได้โต้แย้งค�าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ

ศาลล้มละลายกลางมีค�าพิพากษายกค�าร้อง และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ศาลฎีกา

พิพากษายืนตามค�าสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ยกค�าร้องขอรับช�าระหนี้ของโจทก์ทั้งสาม



2. บีทีเอสซีถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดี 3 ราย ซึ่งเป็นคนพิการ ฟ้องขอให้มีการจัดท�าลิฟต์และ

อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิารทีส่ถานีรถไฟฟ้า ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ศาลปกครองกลางพพิากษายกฟ้อง 

โดยเห็นว่าขณะท�าสัญญาสัมปทานยังไม่มีกฎกระทรวงก�าหนดให้มีการจัดสร้างลิฟต์และสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ 

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด  โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มี

ค�าพพิากษากลบัค�าพพิากษาศาลปกครองกลาง โดยพพิากษาให้กรุงเทพมหานครจดัท�าลฟิต์และอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวก

แก่คนพิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 23 สถานี และจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าแก่คนพิการ โดยจัดให้มีที่ว่าง

ส�าหรับเก้าอีเ้ข็นคนพกิาร ราวจบัส�าหรับคนพกิารบริเวณทางข้ึนลง และตดิสัญลักษณ์คนพกิารไว้ทัง้ในและนอกตัวรถคนัทีจ่ดัไว้ให้

ส�าหรับคนพิการ ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีค�าพิพากษา โดยให้บีทีเอสซีให้ความร่วมมือสนับสนุน

กรุงเทพมหานครในการจดัให้มอีปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพกิาร รวมทัง้สญัลกัษณ์ทีแ่สดงให้เหน็ว่ามีอปุกรณ์ท่ี

อ�านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ในฐานะที่บีทีเอสซีเป็นบุคคลผู้มีสิทธิครอบครองและใช้สอยอสังหาริมทรัพย์

ที่กรุงเทพมหานครจัดสร้างขึ้น และเป็นเจ้าของอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมตามสัญญาสัมปทาน

3. กรุงเทพมหานครยื่นค�าขอรับช�าระหน้ีในคดีฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซีเป็นจ�านวนประมาณ 306.5 ล้านบาท เจ้าพนักงาน

พทิกัษ์ทรัพย์มคี�าสัง่อนญุาตให้ กรุงเทพมหานครได้รับช�าระหน้ีค่าตอบแทนการใช้ทีด่นิราชพัสด ุ เป็นเงินประมาณ 8.3 ล้านบาท 

และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน เป็นเงินประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค�าร้องในส่วนมูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จ�านวนประมาณ 72.4 ล้านบาท และหนี้ค่าเช่าอาคารจ�านวนประมาณ 201.4 ล้านบาท กรุงเทพมหานครได้ยื่นค�าร้องโต้แย้ง

ค�าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งยกค�าร้องของกรุงเทพมหานคร และ

กรุงเทพมหานครได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งศาลล้มละลายกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย
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 6. ข้อมูลส�าคัญอื่น

- โปรดดูหัวข้อ 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต -



 ส่วนที่ 2
การจัดการและ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7.   ข้อมูลหน่วยลงทุน

8.   โครงสร้างการจัดการ  

9.   การก�ากับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
      ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

11. การควบคุมภายใน และ
      การบริหารจัดการความเสีย่ง 

12. การป้องกันความขัดแย้ง     
      ทางผลประโยชน์



 7. ข้อมูลหน่วยลงทุน 

7.1. หน่วยลงทุน

7.1.1. ข้อมูลหน่วยลงทุน     

• จ�านวนเงนิลงทนุโครงการปัจจบุนั     61,786,900,000 บาท 

(หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนบาท) 

• จ�านวนเงนิทนุในการเสนอขายคร้ังแรก    62,510,400,000 บาท 

(หกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบล้านสี่แสนบาท)

• จ�านวนเงินทนุในการลดเงนิทนุ คร้ังที ่1   445,676,000 บาท 

(สีร้่อยส่ีสิบห้าล้านหกแสนเจด็หมืน่หกพนับาท)

• จ�านวนเงินทนุในการลดเงนิทนุ คร้ังที ่2    277,824,000 บาท 

(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

• วนัจดัตัง้กองทนุ       10.8000 บาทต่อหน่วย

• หลงัลดทนุจดทะเบยีน ครัง้ที ่1     10.7230 บาทต่อหน่วย

• หลงัลดทนุจดทะเบยีน ครัง้ที ่2     10.6750 บาทต่อหน่วย

จ�านวนหน่วยลงทนุปัจจบุนั      5,788,000,000 หน่วย 

(ห้าพนัเจด็ร้อยแปดสบิแปดล้านหน่วย)



ประเภทของหน่วยลงทุน       ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก   10.8000 บาทต่อหน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มี.ค. 58     11.3145 บาทต่อหน่วย

7.1.2. ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ส�าหรับปี 2557/2558 กระดาน Local กระดาน Foreign

ราคาปิด 10.40 บาท 10.30 บาท

ราคาสูงสุด 10.70 บาท 12.50 บาท

ราคาต�่าสุด 9.45 บาท 9.20 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด 60,195.2 ล้านบาท 59,616.4 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

6,722.96 ล้านบาท

27.55 ล้านบาท

5.97 ล้านบาท 

0.20 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

-  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

11.2481 บาท

11.3145 บาท

7.1.3. รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ครั้งที่ วันปิด

สมุดทะเบียน

วันเฉลี่ย

จ่ายเงินคืน

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน

ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน

จ�านวนเงินทุน

จดทะเบียนที่ลดลง

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน

หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย

(บาท)

รวม

(ล้านบาท)

ต่อหน่วย

(บาท)

รวม

(ล้านบาท)

ต่อหน่วย

(บาท)

รวม

(ล้านบาท)

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

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

 เหตแุห่งการลดเงนิทนุจดทะเบียน: กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก และเสนอ 

 ขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดโดย

 • ครั้งที่ 1 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557     

 • ครัง้ที ่2 ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถงึ วันที ่31 มีนาคม 2558 

   รวมกับจ�านวนทีเ่หลอืจากการลดทนุงวดก่อน
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7.2. ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

7.2.1.กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก 

ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ

จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ออกจ�าหน่าย

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

2 Littledown Nominees Limited 367,453,100 6.35

3 Chase Nominees Limited 277,712,824 4.80

4 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 220,330,500 3.81

5 HSBC (Singapore) Nominees Pte Limited 204,582,118 3.53

6 State Street Bank Europe Limited 184,144,462 3.18

7 บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ จ�ากดั (มหาชน) 150,111,200 2.59

8 The Hongkong and Shianghai Banking Corporation 

Limited, Fund Services Department

147,508,300 2.55

9 ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 125,098,600 2.16

10 ส�านักงานประกันสังคม 109,761,100 1.90

7.2.2. ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วย)

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ถือ

ร้อยละของ

จ�านวนหน่วยลงทุน

ที่ออกจ�าหน่าย

1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
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7.2.3. กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�าเนินงาน

     ของบริษัทจัดการ

-ไม่ม ี-

7.3. การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

7.3.1. นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสมเพียงพอ

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ที่มีการจ่ายเงินปันผลน้ัน แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

“ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก�าไรสุทธิของกองทุน ที่ท�าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) การหักก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึน (Unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง

การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะ

เงินสดของกองทุน

(ข) การหักด้วยรายการเงินส�ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน

ตามแผนที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(ค) การหกัด้วยรายการเงนิส�ารองทีก่นัไว้เพือ่การจ่ายช�าระหน้ีเงินกู้ยมืหรือภาระผูกพนัของกองทนุตามนโยบายการกูย้มื

เงินที่ก�าหนดไว้ใน หัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้า

ในกรณีทีก่องทนุมค่ีาใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุทีย่งัไม่เกดิข้ึน (Unrealised loss) 

เป็นต้น บริษัทจดัการจะกนัส�ารองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจ�านวนไม่เกนิกว่าผลลพัธ์ของจ�านวนเงิน

ทีม่ภีาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หกัด้วยค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงินสด

(2) ในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมได้

(3) ในกรณีทีก่องทนุยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�าไรสทุธิทีป่รับปรุง

แล้วตาม (1) และ/หรือ จากก�าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก�าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต

บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน
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เงื่อนไขเพิ่มเติม:

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป

การลดเงินทุนจดทะเบียน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระท�าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก�าหนด

(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก�าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

(3) กองทนุมรีายการค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงนิสด และไม่มเีหตตุ้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสทุธิทีป่รับปรุงแล้วของกองทนุ

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

บริษทัจดัการจะต้องด�าเนินการลดเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยไม่ชักช้า ในกรณีทีก่องทนุมกีารเพิม่เงินทนุจดทะเบยีน

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ดังกล่าวได้

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระท�าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ�านวนหน่วยลงทุน 

และจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่หัก

เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก�าไรสะสมของกองทุน

7.3.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ครั้งที่ ผลการด�าเนินงานงวด อัตราเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล

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

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

3 1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 0.150 28 ก.พ. 57 14 มี.ค. 57
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ครั้งที่ ผลการด�าเนินงานงวด อัตราเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล

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

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

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

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

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

รวม 1.185

ประวัติการจ่ายเงินคืนทุน

ครั้งที่ วันปิด

สมุดทะเบียน

วันเฉลี่ย

จ่ายเงินคืน

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน

ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน

จ�านวนเงินทุน

จดทะเบียนที่ลดลง

จ�านวนเงินทุนจดทะเบียน

หลังลดมูลค่าหน่วยลงทุน

ต่อหน่วย

(บาท)

รวม

(ล้านบาท)

ต่อหน่วย

(บาท)

รวม

(ล้านบาท)

ต่อหน่วย

(บาท)

รวม

(ล้านบาท)

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

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

เหตแุห่งการลดเงนิทนุจดทะเบียน: กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก และเสนอ 

 ขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดโดย

 • ครั้งที่ 1 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557

• ครัง้ที ่2 ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถงึ วันที ่31 มีนาคม 2558 

   รวมกับจ�านวนทีเ่หลอืจากการลดทนุงวดก่อน
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 8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. บริษัทจัดการ

8.1.1. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์    

ชื่อ    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ที่อยู่    เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนบริษัท  0105535049700

โทรศัพท์    0-2674-6488 

โทรสาร    0-2679-5996

เว็บไซต์ www.bblam.co.th



8.1.2. โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน 

โครงสร้างองค์กร

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0
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รายชื่อกรรมการ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2.  นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.  Mr. Stephen Tan กรรมการ

4.  นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ

5.  นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ

6.  นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

Business Distribution

7.  นายโชน โสภณพนิช กรรมการ

8.  นายกระษิร บรรจงจิตร กรรมการ

9.  นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

10. นายหรรสา สุสายัณห์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

Corporate & High Net Worth Business

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.  นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ

Business Distribution

3.  นายหรรสา สุสายัณห์ กรรมการผู้จัดการ 

Corporate & High Net Worth Business

4.  นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ 

Fund Management
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

5.  นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ 

Real Estate & Infrastructure Investment

6.  นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ รองกรรมการผู้จัดการ 

Operation & System

7.  นายสุธีร์ คันธารวงสกุล รองกรรมการผู้จัดการ 

Compliance

8.  นางสายสมร ผ่องบรรเจิด รองกรรมการผู้จัดการ 

Organization Management

9.  นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 

Product Management

10. ดร. อดิศร โรจนพันธุ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส 

Risk Management

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทุนรวม

1. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

California State University, 

Los Angeles 

• ปริญญาตรี การบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• CFA Level 3

• 2555-ปัจจุบัน  

ผู้อ�านวยการอาวุโส 

Real Estate and Infrastructure Investment

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2546-2555  

ผู้อ�านวยการอาวุโส 

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

• 2541-2546  

ผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายจัดการกองทุน

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

46



ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทุนรวม

2. นางสาววริศรา  เตชะกลุวโิรจน์ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• CISA Level 1

• 2551-ปัจจุบัน  

ผู้อ�านวยการอาวุโส 

Real Estate and Infrastructure Investment

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2547-2551  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

3. นางนพวรรณ แสวงกิจ • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   

University of the 

Philippines

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• CISA Level 2

• 2557-ปัจจุบัน  

ผู้ช่วยอ�านวยการ

Real Estate and Infrastructure Investment

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2554-2557  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บลจ. ธนชาต จ�ากัด

8.1.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบหลกัของบริษัทจดัการและผูจ้ดัการกองทุน คือจะต้องบริหารและจดัการกองทนุ รวมทัง้ทรัพย์สนิ

และหน้ีสนิของกองทนุ ด้วยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สัตย์สจุริต เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนบริหารและจดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการ 

มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์

ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 

บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารจัดการกองทุน

ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตลอดจน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ 
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และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) 

(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน 

ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

หนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส�าคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตลอดอายุ

ของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน  บริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้กองทุนมี

ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุที ่ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม

(ง) แก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวธีิการจดัการตามข้อก�าหนด เง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุว้ใน

โครงการจดัการกองทนุ และด�าเนินการให้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวธีิการจดัการเป็นไป

ตามบทบญัญตัใินมาตรา 129 แห่งพรบ. หลักทรัพย์

(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือช้ีชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย

ลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษทัจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสอืชีช้วนทีย่ืน่ต่อส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ต่อผูล้งทนุ ด้วยวิธีการที่

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือช้ีชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่

ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

(2) จดัส่งหนังสอืช้ีชวนทีม่สีาระส�าคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ กลต. ไม่น้อยกว่าหน่ึง

วันท�าการก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผูล้งทนุ และจดัส่งหนังสอืช้ีชวนดงักล่าวผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมลูหนังสือช้ีชวนและรายงานกองทนุ (Mutual Fund Report and Prospectus System (“MRAP”))

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควร

แก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เมื่อรวมกับ

ระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะ

ทีท่�าให้ผูล้งทนุส�าคญัผดิ และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการโฆษณาเพือ่สนบัสนุนการขาย

หน่วยลงทุนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ก�าหนด

(ช) ในกรณทีีบ่ริษทัจดัการประสงค์จะตัง้บริษทัจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผูท้�าหน้าท่ีในการจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจ�าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(ซ) ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพือ่ให้มกีารกระจายข้อมลูเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อ

ประชาชนอย่างแพร่หลาย

(ฌ) ในการจดัการทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจดัการต้องด�าเนนิการและควบคมุดแูลให้การจดัการเป็นไป

ตามสาระส�าคญัทีไ่ด้ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และบริษัทจดัการต้องจัดให้มีข้อก�าหนดในเอกสารสญัญาที่

เข้าท�าหรือจะเข้าท�าเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างที่

น�าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุไปจดัหาผลประโยชน์ มหีน้าทีร่ายงานข้อเทจ็จริงและเหตุผลต่อ
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บริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการ

กองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

เอง โดยจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโดยการให้เช่า ให้สทิธิ หรือให้ผูอื้น่ด�าเนินการ

เท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป

ตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) ด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ

ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกัน

เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

(ฐ) ด�าเนนิการทีจ่�าเป็นเพือ่ควบคุมดแูลและให้มัน่ใจได้ว่าการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้

(ฑ) เพิม่หรือลดเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในโครงการจดัการกองทนุและตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดย คณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลต.”) ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้ง

เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ณ) จดัให้มกีารประเมนิค่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทีก่องทนุจะได้มา และการประเมินค่าทรัพย์สนิดงักล่าวใน

ครั้งถัดๆ มาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้

(ด) ด�าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์

(ต) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส�าหรับการบริหารและจัดการกองทุน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การคดัเลอืกและดแูลบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนินการของกองทนุ ให้มีความรู้ความสามารถทีเ่หมาะสม

กบัการบริหารและจัดการกองทุน

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการตรวจสอบและสอบทาน  (การท�า 

due diligence) ทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ะลงทนุ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัการจดัตัง้

กองทนุและทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีถ่กูต้อง และเพยีงพอต่อการตัดสินใจลงทนุของผูล้งทนุ และ

(3) การก�ากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ถ) บริษทัจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ�านาจให้บุคคลอืน่ใด เว้นแต่บริษทัจัดการ

อาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ใน

ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้ การมอบหมาย

ดังกล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
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(ท) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต (อันรวม

ถึงรายได้สุทธิ) หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้องติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับอย่างสม�่าเสมอ หากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท�าให้กองทุนไม่

ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้องด�าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด�าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือ    

มีความจ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดข้ึนแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึน

ในอนาคต เช่น ด�าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะปฏิบติัการและด�าเนินการต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง 

หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึง่รวมถงึ การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ การหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย

จากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด�าเนินการอื่นใดเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา 

หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

(น) ด�าเนนิการอืน่ๆ เพือ่ให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถุประสงค์ของกองทนุ และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทนุ

ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ แต่ทัง้น้ี การด�าเนินการดงักล่าวต้องไม่ขัดหรือ

แย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) การลงทุน

(ก) เข้าท�าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในนามของกองทุนภายในหกเดือนนับแต่             

วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน

(ข) ด�ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี โดยมีมูลค่า

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ (เว้นแต่รอบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายุ

กองทนุ หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ)

(ค) ด�ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท 

และไม่น้อยกว่าร้อยละเจด็สบิห้าของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทนุภายในระยะเวลาหน่ึงปีหลงัจากการจ�าหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

(ง) ด�าเนนิการให้กองทนุไม่ลงทุนในทรัพย์สนิอืน่ทีม่ใิช่ทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน เว้นแต่ทรัพย์สนิอ่ืนที ่ กลต. 

อนุญาตให้กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และด�าเนินการให้การลงทนุของกองทนุในทรัพย์สนิอืน่ดงักล่าวเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับอตัราส่วนการลงทนุ

(3) การเรียกเก็บและช�าระเงินของกองทุน

(ก) ด�าเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและช�าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากกองทุน

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน

(ก) จดัให้มคีณะกรรมการทีป่รึกษาการลงทนุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1 /2554 และแต่งตัง้
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บุคคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด

ไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ก�าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ข) จดัให้มกีารแต่งตัง้บคุลากรทีม่คุีณสมบตัติามทีก่�าหนดไว้ในประกาศทีเ่ก่ียวข้องซึง่ออกตามพรบ. หลกัทรัพย์ และ

ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ 

และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการจะต้องรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการ

กองทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ตามประกาศทีเ่ก่ียวข้องของส�านกังานคณะกรรมการ กลต. รวมทัง้

เปิดเผยรายช่ือผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่

ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ในกรณีที่มี          

การเปลีย่นแปลงข้อมลู ให้บริษัทจดัการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัภายในสิบสีว่นันับแต่วนัทีมี่การเปลีย่นแปลง

(ค) แต่งตั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์และเปลี่ยนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์โดยการแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 

(เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์

ก�าหนดและเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(ง) แต่งต้ังนายทะเบียน และเปลี่ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายหลกัทรัพย์ก�าหนด และแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องถงึการแต่งตัง้นายทะเบยีน ตลอดจนตดิตามตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

ของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) แต่งต้ังนติิบคุคลทีม่ปีระสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมนิค่าทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน

เป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ) แต่งตัง้ทีป่รึกษา (หากม)ี เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือ ของกองทนุ หรือบคุคลอืน่ๆ ที่

เกีย่วข้องและจ�าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย

(ช) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุ ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีทีอ่ยูใ่นบัญชีทีส่�านกังานคณะกรรมการ กลต. ให้ความเหน็ชอบ 

และเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ซ) แต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. เพื่อท�าหน้าที่เก็บรวบรวม

และแบ่งทรัพย์สนิของกองทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึปฏบิติัหน้าทีอ่ืน่ๆ ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

และด�าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การช�าระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน

(ฌ) จดัให้มผีูติ้ดต่อกบัผูล้งทนุซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ กลต. เพ่ือท�าหน้าทีข่ายหน่วยลงทนุ

หรือให้ค�าแนะน�ากับผู้ลงทุนรายย่อย

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

(ก) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุน เป็นกองทุนต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในสิบห้าวันท�าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 

124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข) จัดให้มีการยื่นค�าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับ
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แต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน 

แล้วแต่กรณี

(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเป็นไปตามกฎหมาย

หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยใน

กรณีที่ข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้ง

กับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือค�าสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการด�าเนินการเพื่อ

ให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่ชักช้า

(ง) เรียกประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อผูกพัน

ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์

(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน

อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบที่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องดังกล่าว

(ฉ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง

ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องที่จะต้องได้รับมติอนุมัติ

จากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ช) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันโดย

มีข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้

อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการ

(ซ) ด�าเนินการก�ากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ

หลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทัง้จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิติังานทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ กลต.

(ฌ) อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ญ) จัดท�าบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และน�าทรัพย์สิน

ของกองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการน�าทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(ฎ) จัดท�าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฐ) จัดท�ารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายหลักทรัพย์

(ฑ) จดัท�ามลูค่าทรัพย์สนิ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ และมูลค่าของหน่วยลงทนุ และเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฒ) จดัท�างบการเงนิของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และน�าส่งงบการเงินต่อส�านกังาน

คณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์

(ณ) จดัท�ารายงานประจ�าปีของกองทุนโดยมข้ีอมลูตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของกองทุน

(ด) รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือ        

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมี

ไว้อย่างมีนัยส�าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง

(ต) จัดท�า จัดให้มีการท�า จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ) ตดิตาม ด�าเนนิการ และสัง่การต่อบคุคลต่างๆ ซ่ึงมหีน้าทีรั่บผดิชอบตามสญัญาต่างๆ อาท ิผูป้ระเมินค่าทรัพย์สนิ 

ผูจ้ดัการกองทนุ ทีป่รึกษา และผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนตามสญัญาแต่งตัง้ทีเ่กีย่วข้อง และตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของบคุคลดงักล่าวภายใต้สญัญาทีเ่กีย่วข้องและการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

รวมถึงด�าเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ

(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

8.1.4. จ�านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทุนรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

University of North Texas 

• ปริญญาตรี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

• 2553-ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2545-2553 

กรรมการผู้จัดการ

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• เป็นคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาการลงทุน

ของกองทุน

2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 2553-ปัจจุบัน 

กรรมการผู้จัดการ

Business Distribution 

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2550-2553 

รองกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• เป็นคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาการลงทุน

ของกองทุน

53



ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทุนรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

3. นายสทุธิพงศ์ พวัพนัธ์ประเสริฐ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

Georgia State University 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 2551-ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการ 

Real Estate and 

Infrastructure Investment

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2544-2551 

ผู้จัดการอาวุโส

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

• เป็นคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาการลงทุน

ของกองทุน

4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

California State University, 

Los Angeles 

• ปริญญาตรี การบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• CFA Level 3

• 2555-ปัจจุบัน 

ผู้อ�านวยการอาวุโส 

Real Estate and Infrastruc-

ture Investment

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2546-2555 

ผู้อ�านวยการอาวุโส 

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

• 2541-2546 

ผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายจัดการกองทุน

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• ดูภาพรวมการด�าเนินงาน

ของกองทุน 

• ติดตามผลการด�าเนินงาน

ของกองทุน

• ติดตามการปฏิบัติงานของผู้

บริหารทรัพย์สินให้เป็นไป

ตามที่ก�าหนด และประสาน

งานกับผู้บริหารทรัพย์สินใน

เรื่องต่าง ๆ เพื่อการบริหาร

และจัดการกองทุน

• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ

จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล

ผลประโยชน์  ผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี 

5. นางสาวฐปณีย์ นามนิราศภัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี การบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2557-ปัจจุบัน 

ผู้จัดการ 

Real Estate and 

Infrastructure Investment

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงาน

• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ

จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล

ผลประโยชน์  ผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทุนรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6. นางสาวอัญชลี อ่อนน้อม • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

• 2556-ปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่

Real Estate and 

Infrastructure Investment 

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2552-2556 

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

• ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงาน

• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ เพื่อการบริหารและ

จัดการกองทุน เช่น ผู้ดูแล

ผลประโยชน์  ผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี

• น�าส่งรายงานต่างๆ ของ  

กองทนุต่อตลาดหลกัทรัพย์ 

และผูเ้ก่ียวข้อง

7. นายชูเกียรติ วิริยะก่อกิจกุล • ปริญญาตรี การบัญชี   

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• 2551-ปัจจุบัน 

ผู้อ�านวยการอาวุโส 

Fund Accounting and 

Operation

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• ปฏิบตังิานด้านบญัชี การเงนิ 

และงานทะเบียน ส�าหรับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

และกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน

8. นายอภิชาต โตรุ่ง • ปริญญาโท การบัญชี   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี การบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล รัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ

• 2556-ปัจจุบัน 

ผู้จัดการอาวุโส 

Fund Accounting and 

Operation

บลจ.บัวหลวง จ�ากัด

• 2555-2556 

เจ้าหน้าที่อาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

บลจ. ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

• ปฏิบตังิานด้านบญัชี การเงนิ 

และงานทะเบียน ส�าหรับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

และกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน
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8.2. ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

8.2.1. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร    

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

ที่อยู่    อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร     

กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท  0107539000243

โทรศัพท์    0-2617-7300 

โทรสาร    0-2617-7133

8.2.2. โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบทีเีอสซปีระกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสร้างองค์กร   

ของบีทีเอสซีเป็นดงันี้
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8.2.2.1. คณะกรรมการบริษทั

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   2 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  7 ท่าน

รายชื่อกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ

2. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ

3. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการอิสระ

4. นางพิจิตรา  มหาพล กรรมการอิสระ

5. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ

6. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ

7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

9. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ กรรมการ

8.2.2.2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายบริหาร

5. นายคง ชิ เคือง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

6. ดร.อาณัติ อาภาภิรม สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
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8.2.2.3. คณะกรรมการท่ีปรึกษา

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษา

3. นายคม พนมเริงศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา

4. นายประจักษ์ มโนธรรม กรรมการที่ปรึกษา

8.2.2.4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางพิจิตรา มหาพล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8.2.2.5. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นางพิจิตรา มหาพล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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8.2.2.6. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รายชื่อผู้บริหารของบีทีเอสซี มีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อ�านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

3.  นายคง ชิ เคือง ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน

4.  นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ รองผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน และผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

5.  นางสาวน�้าทิพย์ กิมจันทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมบัญชี

6.  นายณัฐศักดิ์  ชัยชนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายกฏหมาย

7.  นายชัยศักดิ์  ศรีเศรษฐนิล ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการ และวิศวกรรม

8.  นายภักดี จิระภาพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารุง

9.  นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

10. นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อ�านวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย

11. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ

 

8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

บีทีเอสซียังคงเป็นคู่สัญญาตามสัญญาสัมปทานกับกทม. และบีทีเอสซียังคงเป็นผู้บริหารจัดการในการด�าเนินงาน

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพื่อประโยชน์ของกองทุนภายใต้การก�ากับดูแลและควบคุมของกองทุน 

ตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ตลอดจนมีหน้าที่น�าส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่

กองทุน ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน และบีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุน ในการร่วมบริหารการจัดการกิจการของบีทีเอสซี 

โดยกองทุนมีสิทธิเสนอช่ือแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมดของบีทีเอสซี และภาระหน้าที่อื่นๆ 

ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

59



8.3. ผู้ดูแลผลประโยชน์

8.3.1. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร    

ชื่อ   ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ที่อยู่   เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท์   0-2724-5047 

โทรสาร   0-2724-5051

8.3.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

(1) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) รับรองการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และให้การสนับสนุนการจดัตัง้และการจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุกับส�านักงาน

คณะกรรมการ กลต.

(3) ก�ากับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการจัดการกองทุน ตลอดจนข้อผูกพัน

ระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมไิด้ปฏบิตัติาม ให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ 

กลต. ภายใน 5 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(4) จัดท�ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�าการ หรืองดเว้น

กระท�าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งน้ี ภายใน 5 วัน

นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้

(6) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุ

ไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(7) จัดท�าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(8) ด�าเนนิการฟ้องร้องบงัคบัคดใีห้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าทีข่องตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสียหาย

จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ 

กลต. โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้
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(9) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด

(10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและระมัดระวังรักษา         

ผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนซึ่งมีมูลค่า

มากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ�าหน่าย

ไปดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งน้ี โดยค�านึงถึงความเห็นของ       

ผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(12) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท�าสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอก

เข้ามาเป็นผู้ด�าเนินการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท�าสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว 

โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งน้ี โดยค�านึงถึงความเห็นของผู้เช่ียวชาญ

อิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

(13) พจิารณาอนุมติัหรือไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส�าหรบัการซือ้รถไฟฟ้าโดยบทีเีอสซ ี เฉพาะในกรณีทีค่่าใช้จ่าย 

O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 2.3.1 “การเติบโต

ในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก – (2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ทั้งน้ี โดยค�านึง

ถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ (13) นี้ ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากน้ี การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือการเข้าท�าสัญญาใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่กองทุน ไม่ถือว่าเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไป หรือ

การเข้าท�าสัญญาโดยกองทุน ดังน้ันการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าท�าสัญญาดังกล่าว กองทุน

ไม่จ�าต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุนใน

เรื่องสงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ที่กองทุนมีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม

การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (11) (12) และ (13) ข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องจัดท�ารายละเอียด พร้อม

ทั้งเสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(14) แจ้งให้บริษทัจดัการจดัให้มกีารประเมนิค่าใหม่โดยพลนั เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลีย่นแปลง

ใดๆ เกิดข้ึน อันมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นต้องประเมิน

ค่าใหม่เพื่อกองทุน

(15) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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(16) ด�าเนินการให้มีการรับหรือช�าระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขออย่างสมเหตุสมผล 

ทัง้น้ี โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ ข้อก�าหนดของเอกสารธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้อง (ตามแต่กรณี)

(17) ไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกบัประโยชน์ของกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท�านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์

ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแล   

ผลประโยชน์หรือเป็นการด�าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง

พอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

(18) ในกรณีที่การด�าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ด�าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล  

ผลประโยชน์มีอ�านาจด�าเนินการตามที่จ�าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

(19) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

และ

(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

8.3.3. เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

หน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ และมกีารแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่ข้ึน 

ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุน

(2) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท�าการใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่

มีนัยส�าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้

(3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจสถาบันการเงิน 

หรือในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท�าความผดิอาญาเกีย่วกบัทรัพย์ตามบทบญัญติัในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 

หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัหิน้าทีห่รือความรับผดิชอบตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์

62



(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส�าคัญอันเน่ืองมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอืน่ใดอนัมผีลให้บริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกนัได้ในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่

ประสงค์จะรับหน้าทีด่งักล่าวต่อไป ในกรณีดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์

ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว 

บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่

วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือวันถัดจากวันที่ส�านักงาน

คณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติ

ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท�าการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์

เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค�าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (ก) เพื่อ

เลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอม

หนี้ หรือผ่อนผันการช�าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช�าระบัญชี หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

หรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่าง ๆ หรือ

(9) เมือ่หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมคีวามเหน็เก่ียวกับการปฏบิติังานของผูด้แูลผลประโยชน์ว่ามีความผดิ หรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดการหรือ   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลง

ตามเง่ือนไขการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์  ผูด้แูลผลประโยชน์น้ันต้องท�าหน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอยา่ง
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สมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนและส่งมอบทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่

จนเสร็จสิ้น หรือตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็น 

เพื่อให้การโอนและส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น 

ทั้งน้ี ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเน่ือง ทั้งน้ี ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงได้รับ   

ค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร

ดังกล่าวให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามค�าส่ังของบริษัทจดัการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ กลต. จะแล้วเสร็จ

ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่าย

อื่นใดที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้ช�าระให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดข้ึนก่อน

การสิน้สดุของสญัญาแต่งต้ังผูด้แูลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอืน่ใด จะค�านวณถึงวนัทีค่รบระยะเวลา

บอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

8.4. คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

8.4.1. รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

• ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค์

• นายศรัณย์ บุญญะศิริ

• นางวรวรรณ ธาราภูมิ  

• นายวศิน วัฒนวรกิจกุล  

• นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  

• นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ

8.4.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง

การบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ

(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองที่ต้อง

ให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า ทัง้น้ี กรรมการผูท้ีมี่ส่วนได้เสียในเร่ืองทีพ่จิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่

เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
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8.5. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

8.5.1. ผู้สอบบัญชี 

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

ที่อยู่  เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   0-2264-0777 

8.5.2. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่อยู่  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 ชั้น 7  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   0-2229-2888

8.5.3. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

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

ที่อยู่  เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 17  

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   0-2656-7000

8.6. ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

- ไม่มี - 
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 9. การก�ากับดูแลกิจการ 

9.1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัท

จัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดการได้จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน  เพื่อให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับ

การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน โดย

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล   กรรมการผู้จัดการ บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

3. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังด�ารงเวศ  ผู้อ�านวยการอาวุโส บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

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

6. นายศรัณย์ บุญญะศิริ   ที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

นอกจากน้ี บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัทจัดการได้

เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

2. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล   กรรมการผู้จัดการ บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

3. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

ทั้งนี้ การด�าเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีเป็นเรื่องสงวนไว้บีทีเอสซีจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอช่ือ และ 

(2) ในกรณีเป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ (Negative Undertakings) ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนเสียก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่ง

กองทนุเป็นผูเ้สนอช่ืออย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเหน็ชอบให้บทีเีอสซเีข้าท�าเร่ืองสงวนไว้ หากเร่ืองสงวนไว้น้ันเป็นเร่ืองเดยีวกนักับ

เร่ืองทีห้่ามบทีเีอสซีกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการ ให้ถือว่าความเหน็ชอบของกรรมการดงักล่าวเป็นการทีก่องทนุยนิยอม

ให้บีทีเอสซีเข้าท�าเรื่องที่ห้ามกระท�าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท�าการเรื่องเดียวกันนั้น



9.3. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดการมีนโยบายก�าหนดห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจัดการ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมี

การเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์

การขออนุมติัและการรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนักงานทีล่งทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีบ่ริหารโดยบริษทัจดัการ

ด้วย ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อก�าหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท�าผิดข้อบังคับการท�างานและมีโทษทางวินัย

บีทีเอสซีมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบีทีเอสซีตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์

ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  และห้ามมใิห้เปิดเผยข้อมลูภายในต่อบคุคลภายนอกหรือผูท้ีม่ไิด้มีส่วนเก่ียวข้อง ก่อนทีจ่ะมีการเปิดเผย

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4. การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้สุทธิซึ่งเกิดจากธุรกิจ

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ดังกล่าวเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจุดแข็งดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิตามสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยมีกลไกในการปรับ

โครงสร้างค่าโดยสารทีชั่ดเจนและไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ภาครัฐ

2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส�าหรับพื้นที่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร 

และครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญหลายแห่ง

3. เป็นธุรกิจที่ความแข็งแกร่ง มีการเติบโต และมีโอกาสในการเติบโตที่ดี

4. การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการด�าเนินการ

5. คณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง

บริษัทจัดการเชื่อว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและมีศักยภาพที่จะเติบโต

ได้ในระยะยาว ซึง่จะท�าให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้อย่างสม�า่เสมอในอตัราทีน่่าพอใจ
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เน่ืองจากทรัพย์สนิทีก่องทนุลงทนุเป็นรายได้สทุธิจากการด�าเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ซึง่ด�าเนินงาน

และบริหารจัดการโดยบีทีเอสซี  บริษัทจัดการจะท�าการควบคุมและติดตามการส่งมอบรายได้สุทธิผ่านรายงานรายวันและ

รายเดือนต่างๆ ที่บีทีเอสซีส่งให้กองทุน และท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสม

หรือไม่

9.5. การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเป็นรายได้สุทธิจากการด�าเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยกองทุนยังคงให้

บีทีเอสซีด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เนื่องจากบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. 

ซึง่ให้สทิธิแก่บทีเีอสซแีต่เพยีงผูเ้ดยีวในการด�าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัและสทิธใินการจดัเก็บรายได้

ค่าโดยสารที่ได้จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก

นอกจากน้ี คณะผูบ้ริหารของบทีเีอสซยีงัมคีวามเช่ียวชาญและแข็งแกร่ง โดยคณะผูบ้ริหารของบทีเีอสซ ี ประกอบด้วยบคุลากรทีม่ี

ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และได้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลักโดยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น และจากการรักษามาตรฐานการให้บริการที่สูงเช่นนี้ บีทีเอสซีจึงได้รับรางวัล

จากองค์กรต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ส�าหรับ

การให้บริการบริหารจัดการ และประกาศนียบัตรส�าหรับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสถาบัน Lloyd’s Register

เมือ่เกดิเหตผุดินัดผดิสญัญาตามทีร่ะบไุว้ในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สทุธิ กองทนุมสีทิธิบงัคบัจ�าน�าหุน้ตามสญัญาจ�าน�าหุน้ 

สทิธิในการซือ้หุน้ในบทีเีอสซทีีผู่ส้นับสนุนถอือยูต่ามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ สทิธิในการเพกิถอนการแต่งตัง้บทีเีอสซีจากการเป็น

ตัวแทนของกองทุนในการจัดเก็บรายได้สุทธิเพื่อและในนามของกองทุนและแต่งต้ังบุคคลอื่นท�าหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิ 

นอกจากน้ี กองทนุอาจสามารถใช้สทิธิเข้ารับโอนสัญญาสัมปทานในฐานะตัวแทนของกลุม่เจ้าหน้ีของบทีเีอสซีตามหนังสอืบอกกล่าว

ไปยัง กทม. ในกรณีที่ กทม. มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทานอันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน

9.6. การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน

บริษัทจัดการมีการด�าเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการจะมีการพิจารณางบประมาณ

ค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�าปีซึ่งบีทีเอสซีจัดท�าส่งให้กองทุน และบริษัทจัดการจะมีการพิจารณา

ว่ารายรับและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 

ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ บริษัทจัดการได้จัดให้มีการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร

และด�าเนินการให้มกีารสุม่ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบทีเีอสซ ี และประชุมหารือกับบทีเีอสซเีพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่

เกดิข้ึน
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นอกจากน้ี บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัทจัดการได้เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

9.7. การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การน�าส่งรายได้สุทธิ

1. บทีเีอสซนี�าส่งรายได้สุทธิแต่ละวนัไว้ในบัญชีรายได้ของกองทนุ พร้อมรายงานประจ�าวนัทีเ่กีย่วข้อง เช่น จ�านวนผูโ้ดยสารรายวนั 

จ�านวนรายได้ค่าโดยสารรายวนัทีไ่ด้รับ และจ�านวนรายได้สุทธทิีบี่ทเีอสซนี�าฝากในบญัชีของกองทนุ เป็นต้น ให้แก่บริษทัจดัการ 

และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวนัท�าการถัดไป

2. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่าบีทีเอสซีน�าส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนในแต่ละวัน ตรงตามจ�านวนเงิน

ในรายงานหรือไม่

3. เมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือนบีทีเอสซีส่งรายงานรายได้สุทธิที่เกิดข้ึนในแต่ละเดือนให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบ (โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแยกรายได ้   

ค่าโดยสาร รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย O&M ที่หักไปจากรายได้ดังกล่าว)

4. บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบว่ารายได้สุทธิที่บีทีเอสซีน�าส่งให้แก่กองทุนในแต่ละวันของเดือนน้ันตรงกับ

จ�านวนรายได้สุทธิที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าวันของเดือนนั้นหรือไม่

การน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M และการเบิกใช้

1. บีทีเอสซีน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งเปิดในชื่อบีทีเอสซี ภายในเวลา 14.00 น. 

ของวันท�าการถัดไป และส่งหลักฐานการฝากเงินให้แก่บริษัทจัดการด้วย เช่น Statement หรือ Slip เงินฝาก หรือเงินโอน

2. บริษทัจดัการตรวจสอบว่าบทีเีอสซ ีน�าฝากค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบญัชีค่าใช้จ่าย O&M ซ่ึงเปิดในช่ือบทีเีอสซี

หรือไม่

3. นับตัง้แต่วันแรกของแต่ละเดอืน หากไม่มเีหตุผดินัดเกดิข้ึน  บทีเีอสซสีามารถน�าเงนิในจ�านวนทีเ่ท่ากบัจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย 

O&M ประมาณการส�าหรับเดอืนก่อนหน้าทีฝ่ากไว้ในบญัชีค่าใช้จ่าย O&M ออกจากบญัชีค่าใช้จ่าย O&M ได้ โดยบริษทัจดัการจะ

ตรวจสอบว่า บีทีเอสซี ไม่ได้น�าเงินออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด หรือเกินกว่าจ�านวนที่สามารถน�า

ออกไปได้

4. บทีเีอสซส่ีงรายงานค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจริงในเบือ้งต้นให้บริษัทจดัการ ภายใน 10 วนัหลงัสิน้เดอืน เพือ่ให้บริษทัจดัการตรวจสอบ
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5. บีทีเอสซีน�าส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นไตรมาส เพ่ือให้บริษัทจัดการ

ตรวจสอบ

6. บริษัทจัดการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจริง และวิธีการปันส่วนเป็นไปตามที่ตกลงกัน

7. เมื่อสิ้นไตรมาสบริษัทจัดการกระทบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและตามงบประมาณ 

ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับช่วงไตรมาสนั้นน้อยกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวัน

ส�าหรับไตรมาสน้ันที่บีที่เอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน บีทีเอสซีจะช�าระคืนส่วนที่เกินให้แก่กองทุน

ภายใน 5 วันท�าการหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดข้ึนจริงเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดข้ึนจริงส�าหรับช่วงไตรมาสน้ันมากกว่าจ�านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวัน

ที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน�าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน และค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส�าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับ

จ�านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M สะสม

จนถึงไตรมาสนั้น กองทุนจะจ่ายส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซี ก็ต่อเมื่อกองทุน(หรือกรรมการอย่างน้อยสองคน  

ของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้งได้ให้ความยินยอม

9.8. ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการจัดการกองทุน

ก�าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการ

จะไม่ต�่ากว่า 10,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจริงเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีอัตราข้ันต�่า 10,000,000 บาทต่อปี โดยค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2558 คิดเป็นจ�านวน 52,271,751.46 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9.9. การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของกองทนุ ข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลักทรัพย์หรือต่อการตดัสนิใจลงทนุ หรือต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอนจนรายงานประจ�าปี เพือ่ให้นักลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ใช้

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทนุ 

โดยบริษัทจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องได้

รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ�านาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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9.10. การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้รับ

ผลตอบแทนการลงทนุ บริษทัจดัการจะต้องแจ้งวันปิดสมดุทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบยีน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 

14 วัน (หรือก�าหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนนั้น ในกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ 

และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก�าหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก�าหนด) 

ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น การจ่ายหรือการแจกจ่าย

ทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ�ากัด

สิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทจัดการ

กระท�าไปโดยชอบ

9.10.1. การขอมติโดยส่งหนังสือ

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ

จ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

จดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธกีารจดัการ ซึง่จะต้องกระท�าตามทีก่�าหนดไว้ในหนังสอืช้ีชวน หวัข้อ 7.14.1 “วธีิแก้ไขเพิม่เติม

โครงการจัดการกองทุน”

9.10.2. การขอมติโดยเรียกประชุม

(1) องค์ประชุม

(ก) การขอมตโิดยการเรียกประชุมผูถ้อืหน่วยลงทนุ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถอืหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้

(ข) องค์ประชุมที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น�ามาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท�าตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”
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(2) สิทธิออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเร่ืองที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่จะลงมตินั้น

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน หัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ�ากัด

การถือหน่วยลงทุน” จะต้องงดออกเสียงส�าหรับหน่วยลงทุนส่วนที่ถือเกินอัตรานั้น

(3) ข้อก�าหนดในการออกเสียง

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ

(ข) เว้นแต่กรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง

(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

(ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(1) การได้มาเพิม่เตมิหรือการจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐานทีมี่มูลค่าเกนิกว่า 100 ล้านบาท 

หรือต้ังแต่ร้อยละ 30 ข้ึนไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาทีมี่การได้มาหรือจ�าหน่ายไปดงักล่าว 

ตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” หรือ

การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) 

ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(2) การเข้าท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกด�าเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่

มมีลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือต้ังแต่ร้อยละ 30 ข้ึนไปของมูลค่าทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ 

เวลาที่มีการเข้าท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวตามหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคล

ภายนอก” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัด

ความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(3) การเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่

กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค (จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” เข้าท�า

ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเร่ืองที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก�าหนดในหนังสือช้ีชวน 

หัวข้อ 5.3 “การด�าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน”

(4) การเพิม่เงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุ ตามวิธกีารในหนังสอืช้ีชวน หวัข้อ 7.5 “การเพิม่เงินทนุจดทะเบยีน” 

หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค 

(จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหนังสือชี้ชวน หัวข้อ 7.6 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” 

หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค�าจ�ากัดความวรรค 

(จ) ของค�าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด�าเนินการดังกล่าว

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น

(ง) มตเิกีย่วกบัการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวธีิการจัดการกองทนุ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดใน

หนังสอืช้ีชวน หวัข้อ 7.14.1 “วธีิแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุ”
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9.11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งจ่ายให้แก่ 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1.61 ล้านบาท

(2)  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและการสุ่มตรวจสอบ

การรับรู้รายได้ของบีทีเอสซี ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งจ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิม

ชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นจ�านวน 0.60 ล้านบาท (ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556/2557) 

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในปี 2557 และจ�านวน 0.75 ล้านบาท (ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557/2558) เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน

ปี 2558

9.12. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี - 
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สิ่งแวดล้อม

สังคม

ชุมชน

พนักงาน

ผู้ ือหุ้นคู่แข่ง

คู่ค้า ลูกค้า

10.1. นโยบายในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบีทีเอสซี

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนของเมืองหลวงและเป็นผู้สร้างแนวโน้มวิถีชีวิตเมืองในรูปแบบใหม่ นโยบาย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีในปี พ.ศ. 2557 ยังคงด�าเนินงานไป แนวทางเดียวกับนโยบายของบีทีเอสกรุ๊ป ตาม

กรอบจากที่ได้ริเริ่มไว้ในปี พ.ศ. 2554 นั่นคือ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ด�าเนินไปด้วยความส�านึกว่า ความรับผิดชอบต่อ

สังคม นั้นเกิดขึ้นและด�าเนินอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่นโยบายหลักของกลุ่มบริษัท ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และด�าเนินอยู่ในทุกๆ 

อณูขององค์กรครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสม ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

คุณภาพ ชีวิตของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน และยึดมั่นในการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

ปัจจุบันนี้ ระบบขนส่งมวลชนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า นอกจากจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครขึ้นสู่ความเป็น

สากลแล้ว ระบบขนส่งมวลชนยังได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และลดการใช้พลังงานในการสัญจรของประเทศในภาพรวม

ได้เป็นจ�านวนมาก และด้วยสิ่งน้ี แนวคิด “ซิตี้ โซลูช่ันส์” (City Solution) จึงเกิดข้ึนและกลายเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท 

ด้วยตระหนักดีว่า ระบบขนส่งมวลชนนั้นนับเป็นกลไกส�าคัญในการก�าหนดแนวการขยายตัวของเมือง และเป็นตัวจักรส�าคัญที่

จะเชื่อมโยงหัวเมืองบริวารเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน อันจะน�ามาซึ่งวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น น�ามาสู่วลีที่ว่า “เมืองของเรา อนาคตของเรา” (Our City Our Future) ซึ่งนับเป็นพันธกิจที่ส�าคัญยิ่งของ

กลุ่มบริษัท ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญในการมีส่วนร่วมกันสร้างรูปแบบของเมืองในอนาคต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน 

การขยายตัวและการจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับชุมชนเมือง และความเป็นระเบียบนี้เองจะช่วย

เป็นปัจจัยรากฐานให้กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น  

สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

สังคมสังคม
พนักงาน

 10. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองคุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึง  

การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายด้านคุณภาพ

• ให้บริการเดินรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและความสะอาด ในระดับมาตรฐานโลก

• รับฟังลูกค้า และท�าให้ดีกว่าลูกค้าคาดหวัง

• ท�าการทบทวนกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจอย่างสม�่าเสมอและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบีทีเอสซี

นโยบายด้านความปลอดภัย

• ให้ความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งผู้โดยสารและในการท�างานของพนักงาน และผู้รับจ้างของบีทีเอสซี

• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการตรวจหาสิ่งที่ล่อแหลมต่อความปลอดภัย และวิธีการลดความเสี่ยงให้

  น้อยทีส่ดุตลอดเวลา

• ให้ความส�าคญักบัการฝึกอบรม และการดแูลด้านสขุภาพของพนักงาน และผูรั้บจ้างของบทีเีอสซ ีเพ่ือเป็นการลดความเสีย่งที่

อาจจะเกิดขึ้น

• จะไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจใดส�าคัญกว่าเรื่องความปลอดภัย

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

• สร้างระบบการเดนิรถไฟฟ้าทีย่ัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกบักฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อก�าหนดอืน่ๆ 

  ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการและการเดินรถไฟฟ้า

• บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญในลักษณะเชิงรุก และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญอย่างต่อเน่ือง 

  โดยมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงการทบทวนกระบวนการในการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ

• ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการน�าวธีิปฏิบตัทิีเ่ป็นเลศิมาใช้

จากนโยบายหลักทั้ง 3 ด้านที่กล่าวไว้ น�ามาสู่การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบีทีเอสซีตามกรอบแนวทางการ

ปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บีทีเอสซีให้ความส�าคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงาน จึงได้

ก�าหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงความส�าคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสใน

การบริหารงาน ความรับผดิชอบตามหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้ริหาร อกีทัง้ยงัเพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ 
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และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของหลักการส�าคัญและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ใน 56-1 และ รายงานประจ�าปี

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บีทีเอสซีให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยค�านึงถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ 

ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรถ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย ดังหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน 

เช่น นโยบายและแนวการบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างยัง่ยนืทีป่ฏบิติัตามสิทธิมนุษยชนและสทิธิแรงงาน ซึง่พจิารณาตามกรอบ 

The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business and Human Rights 2011 และกรอบของ OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises 

นอกจากน้ี ยงัได้ก�าหนดนโยบายการว่าจ้างพนักงานไว้ในคู่มอืการสรรหาบคุลากรของกลุม่บริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทาง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 15 บัญญัติว่า “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกัน

ในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 30 วรรคสองที่ว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”  โดยที่พนักงานของบีทีเอสซีที่มี

อยู่ทั้ง ไทย คริสต์ และมุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  นโยบายการบริหารงานบุคคล เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง

ของศาสนา โดยไม่น�ามาเป็นอปุสรรคในการท�างานอกีทัง้ยงัได้จดัสิง่อ�านวยความสะดวก เช่นห้องละหมาด เพือ่ใช้ในการประกอบ

กิจทางศาสนา 

บทีเีอสซยีงัได้เปิดโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าให้พนักงานหญงิสามารถสอบแข่งขันงานในต�าแหน่งทีต้่องใช้ความช�านาญ

เฉพาะทาง เช่น พนักงานขับรถไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีพนักงานขับรถไฟฟ้าเพศหญิง 31 คน เพิ่มขึ้นจากเดิม

ที่มีอยู่จ�านวน 19 คน ณ เดือนมีนาคม 2556

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บีทีเอสซีเล็งเห็นถึงความส�าคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และได้ก�าหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทน

พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมกีารปรับปรุงสวสัดกิารให้ครอบคลมุในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแรงจงูใจในการท�างาน

ให้แก่พนักงาน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ

นอกจากค่าตอบแทน และสวัดิการต่างๆ แล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท 

หนูด่วนชวนขยัน 

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบีทีเอสซีประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความ

ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงาน  รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ และเป็นรางวัลแก่
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พนักงานทีม่วีนัิย มคีวามตัง้ใจ ทุม่เทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน มใีจรักและภักดแีละมีความเสยีสละทัง้ต่อบริษัท ส่วนรวม 

และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูด่วนดังกล่าว นอกจากจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของบีทีเอสซีแล้ว ยังสามารถน�า

คะแนนดงักล่าวไปแลกเป็นเงินรางวัล และสวสัดกิารต่างๆ ของบทีเีอสซไีด้ เช่น น�าคะแนนไปช�าระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปีที่

ศูนย์ออกก�าลังกาย หรือใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น 

จากการด�าเนินโครงการหนูด่วนชวนขยนัซึง่เร่ิมตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจบุนั ประโยชน์ทีเ่หน็ชัดมากทีส่ดุ คอืด้านวนัิยในการท�างาน

ของพนักงานทีด่ข้ึีน โดยสามารถลดอตัราพนักงานส�ารองลงได้เน่ืองจากพนักงานประจ�ามีการหยดุงานและการมาสายน้อยลง 

นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ส�านักงานยงัมจี�านวนลดลงด้วย ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานน้ันเหน็ชัดในด้านขวญั

ก�าลังใจในการท�างาน พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการ

ยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร และท�าให้มีจ�านวนพนักงานที่ได้รับคะแนนเกียรติคุณมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นกัน

จ�านวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี

2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58

จ�านวนพนักงาน (คน) 426 457 418 473 460 460 458

ส�าหรับการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานนั้น บีทีเอสซีมีการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องแม้ว่าบางกรณีพนักงาน จะเสียชีวิตแล้ว 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2557 มีบุตรของพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา จนส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 22 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให่แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี

2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 รวม

จ�านวน (คน) 290 310 342 376 411 438 478 2,645

จ�านวน (เงิน) 2,288,000 2,648,000 3,210,000 3,643,000 4,192,000 4,742,000 5,272,000 25,986,000

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทได้จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน ในเวลาเดียวกันให้

ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนส�ารองฉุกเฉิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ซึ่งสมาชิก

ได้รับผลตอบแทน ในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

บีทีเอสซีได้ให้ความส�าคัญกับการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2557/58 บีทีเอสซีได้ก�าหนดค่าดัชนีช้ีวัดความเช่ือมั่นของ

การให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และท�าการประเมินผลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังตารางด้านล่าง

เป้าหมายปี 2557/2558 ผลการด�าเนินงานปี 2557/2558 การประเมินผลการด�าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ความน่าเชื่อเถือต่อการให้บริการ

มากกว่า 1,000 เที่ยว ต่อความ

ล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป

ความน่าเชื่อถือต่อการให้

บริการอยู่ที่ 757 เที่ยว ต่อ

การขัดข้อง 1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมายเนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบ�ารุงและปรับปรุงอุปกรณ์

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนวิธีการค�าณวนจากแบบอิสระรายเดือนมาเป็น

แบบค่าเฉลี่ย 12 เดือน

ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร/

ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง

972,895 ตู้กิโลเมตร/ต่อการ

ขัดข้อง 1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบ�ารุงและปรับปรุงอุปกรณ์

ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่

ตลอดเวลา

ความน่าเชื่อถือต่อตั๋วโดยสาร

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง ก่อน

การพบข้อบกพร่อง

20,910 ครั้ง ก่อนการพบข้อ

บกพร่อง 1 ครั้ง

ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบ�ารุงและปรับปรุงอุปกรณ์

ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่

ตลอดเวลา

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า 3.8 ความพึงพอใจโดยรวมได้

คะแนน 3.93 จากคะแนน

เต็ม 5

ดีกว่าเป้าหมาย

ข้อร้องเรียนจ�านวน 1,265 เรื่อง ผู้โดยสารสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.

57 – 31 มี.ค. 58 มีจ�านวน 

229,027,293 เที่ยวคน

จ�านวนข้อร้องเรียนมีสัดส่วนที่ต�่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้

โดยสาร
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การเพิ่มจ�านวนตู้รถไฟฟ้า 

จากจ�านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บีทีเอสซีได้ลงทุนจัดซื้อตู้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อน�ามาเชื่อมต่อกับขบวนรถไฟฟ้าที่

ให้บริการอยู่ โดยเพิ่มตู้รถไฟฟ้าจากเดิม 3 ตู้ เพิ่มเป็น 4 ตู้ต่อขบวน ท�าให้ขบวนรถไฟฟ้า Siemens model ทั้ง 35 ขบวนได้

กลายเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ มคีวามยาวตลอดทัง้ขบวน 86.6 เมตร กว้าง 3.12 เมตร รองรับผูโ้ดยสารได้สงูสดุจ�านวน 1,490 คน 

จากเดิม 3 ตู้ จุได้ 1,006 คน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในขบวนรถและสถานี ประกอบด้วย

• เสาราวจับแบบ 3 ก้าน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารซึ่งจะมีราวจับเพิ่มมากขึ้น 

• เพิ่มพื้นที่ส�าหรับรถเข็นผู้พิการ พร้อมเข็มขัดนิรภัยส�าหรับจับยึดรถเข็นผู้พิการและราวจับ

• มีการติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจาก 750 VDC เป็น 400 VAC เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ

ภายในตู้โดยสารใหม่โดยเฉพาะ

• มีการน�าเอาระบบควบคุมการห้ามล้อแบบใหม่เรียกว่า EP2002 ซึ่งตัวอุปกรณ์จะรวมระบบการควบคุมด้วยลมและไฟฟ้าอยู่

ในอุปกรณ์เดียวกัน

• มีวงจรปรับอากาศ 2 วัฏจักร ใช้น�้ายาปรับอากาศ R407C 

• ติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ 20 ชุด บนชั้นชานชาลา ใน 9 สถานี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

• ติดตั้ง จอ LCD ที่ชั้น concourse & Platform, In-Train & Dynamic Route Map

• ติดตั้งป้ายบอกทาง แผนที่ และสถานที่ส�าคัญๆ ที่สามารถเชื่อมต่อจากสถานีได้ 

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

• SkyBridge 22 สถานีเชื่อมต่อกับ 47 อาคารส�านักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และสถานที่ส�าคัญต่างๆ 

นอกจากนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 ประกาศนียบัตรการให้บริการบริหารจัดการ และได้ให้บริการ

ครบ 218,726,409 เที่ยวคน ณ สิ้นเดือนมีนาคม  2558 โดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

การดูแลลูกค้ากลุ่มต่างๆ

นอกจากกลุม่ผูใ้ช้บริการทัว่ไปแล้ว บทีเีอสซยีงัได้สนับสนุนให้ผูใ้ช้บริการทกุกลุม่สามารถเข้าถงึการให้บริการของรถไฟฟ้าบทีเีอส

ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการ โดยบีทีเอสซีได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการใช้

บริการรถไฟฟ้าบทีเีอส ด้วยการตดิต้ังอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกเพือ่สนับสนุนให้ผูพ้กิารสามารถเข้าใช้บริการทีส่ถานีรถไฟฟ้าได้

เหมอืนกบัผูใ้ช้บริการปกตใินทกุสถานี ได้แก่ การก่อสร้างทางลาดส�าหรับรถเข็นผูพ้กิาร พืน้ผิวต่างสมัผสับนพืน้ และอกัษรเบรลล์

ที่ปุ่มกดลิฟต์ส�าหรับผู้พิการทางสายตา การติดตั้งแผงบริการในลิฟต์จุดที่สองเพื่อรองรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น และการติดตั้ง

เคร่ืองออกบัตรโดยสารอัตโนมัติในระดับความสูงที่ผู้พิการที่น่ังรถเข็นสามารถใช้บริการได้ รวมทั้งการจัดท�ามาตรการให้

ความช่วยเหลือผู้พิการโดยพนักงานประจ�าสถานีที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการที่เข้ามาใช้

บริการในสถานีอย่างเหมาะสม 

บีทีเอสซีมีนโยบายให้ผู้พิการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการ

สามารถเข้าถงึบริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากข้ึน เพยีงแค่แสดงบตัรหรือสมดุประจ�าตวัผู้พกิารทีอ่อกโดยส�านักงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

79



ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2558 ทีผ่่านมา บทีเีอสซไีด้เพ่ิมมาตรการความปลอดภยัให้แก่ผูพ้กิารทางการมองเหน็ในการใช้บนัไดเลือ่น 

โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เข้าระบบ และน�าขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้นจ�าหน่ายตั๋วส่งขึ้นชานชาลา จนเข้า

ขบวนรถไฟฟ้าทุกครั้งที่เดินทางมาใช้บริการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ให้พนักงานสถานีรับทราบก่อนขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส 

และได้มีการจัดอบรม ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สถานี เรื่อง“การน�าทางผู้พิการทางการมองเห็นใน

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส” ก่อนเปิดให้บริการ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 

รถไฟฟ้าบีทีเอส มีผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการปกติ และผู้พิการประเภทต่างๆ มาใช้บริการ เฉลี่ย 55,000 – 60,000 คน ต่อเดือน 

ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2542

นอกจากกลุ่มผู้พิการแล้ว บีทีเอสซียังได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยความสะดวก และปลอดภัย เช่น ที่จัดที่นั่งส�ารองไว้ส�าหรับสตรีมีครรภ์ การยกเว้นค่าโดยสารส�าหรับเด็ก

สูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร และการออกบัตรพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บทีเีอสซมีุง่สร้างการรับรู้และความเข้าใจในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส ผ่านการประชาสัมพนัธ์ในหลากหลายช่องทาง ซึง่เป็นกจิกรรม

ทีไ่ด้ด�าเนินการมาตัง้แต่เปิดให้บริการ โดยมุง่หวงัทีจ่ะกระตุ้นให้ประชาชนหนัมาใช้บริการรถไฟฟ้าบทีเีอสมากข้ึน อนัจะส่งผลต่อ

การประหยัดพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเดินทางด้วยระบบขนส่งแบบอื่นด้วย

ช่องทางหลกัในการสือ่สารข้อมูลข่าวสารของรถไฟฟ้าบทีเีอส ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสมัพันธ์ต่างๆ เสยีงประกาศบนสถานี 

และจอ LCD ในขนวบรถไฟฟ้า  จอ LED บนชั้นชานชาลา รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางที่มี

ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง

รถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการครบ 15 ปี วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยได้ด�าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ใช้บริการด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการคุณ และ

ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร โดยรายละเอียดกิจกรรมทางด้านการตลาดได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบีทีเอสซี

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

บีทีเอสซีให้ความส�าคัญกับกับการรับฟ้งเสียงของลูกค้า โดยทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ นับเป็นข้อมูล

อันมีค่าที่บีทีเอสซีสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

จ�านวนมาก ได้แก่

1) ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส โทร. 02-617-6000 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 – 24.00 น.

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuduan@bts.co.th

3) ช่องทางผ่านเว็บไซต์ www.bts.co.th

4) กล่องรับความคิดเห็นประจ�าสถานี
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5) การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook.com/SkyTrain.BTS, Twitter.com/bts_skytrain และ WeChat 

เป็นต้น

ศนูย์ฮอตไลน์บทีเีอสได้รับรางวลัศนูย์รับเร่ือง และแก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภคดเีด่นประจ�าปี 2557 จากส�านักงานคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค ร่วมกับสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึง่จดัข้ึนเป็นคร้ังแรกเพือ่พฒันาศกัยภาพของศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน

การส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

นอกเหนือจากช่องทางในการรับฟังความคดิเหน็จากผูใ้ช้บริการตามปกตแิล้ว บทีเีอสซยีงัใส่ใจในการดแูลและสร้างความพงึพอใจ

แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ โดยก�าหนดเป้าหมายหลัก คือ เป็นผู้น�าในการให้บริการระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด ซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ที่ทุกส่วนงานต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน 

อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในนโยบายด้านคุณภาพ ที่มุ่งให้บริการเดินรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและความ

สะอาด ในระดับมาตรฐานโลก และเพื่อเป็นการประเมินผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ บีทีเอสซีจึงได้จัดท�าการส�ารวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลส�ารวจที่ได้ไปเป็นแนวทางใน

การพฒันาการให้บริการด้านต่างๆ และปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูโ้ดยสารอย่างมีประสทิธิภาพ

สงูสดุ 

ทั้งน้ี จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2553/54 จนถึงปัจจุบัน นับว่า

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี เห็นได้จากผลการส�ารวจดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะคะแนนความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และได้คะแนนอยูใ่นอนัดบัที ่1 ตดิต่อกันมาทุกปี แสดงให้เหน็ว่าผูใ้ช้บริการมคีวามเช่ือม่ันในระบบการเดนิรถตลอดจนมาตรการ

เกี่ยวกับดูแลผู้โดยสาร 

ในปี 2557 บีทีเอสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมี

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,805 คน จากทั้งหมด 34 สถานี สรุปผลความพึงพอใจในการบริการ โดยรวมได้คะแนน 3.93 คือ ระดับ

พอใจมาก จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านทีไ่ด้คะแนนสงูสดุเป็นประจ�าทกุปีคอื ด้านความปลอดภัย โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับพอใจมาก 4.01 คะแนน ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 3.96 

คะแนน ด้านคุณภาพ สิ่งอ�านวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 3.94 คะแนน 

ด้านการประชาสมัพนัธ์และการให้ข้อมลู และด้านความคุม้ค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบทีเีอส ได้คะแนนความพึงพอใจเท่ากนั 

คือระดับพอใจมาก 3.92 คะแนน ด้านการบริการของพนักงานสถานี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 3.77 คะแนน 

และหัวข้อสุดท้ายคือด้านบัตรโดยสารและการตลาด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 3.59 คะแนน 
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2553/54 – 2557/58

5. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ การผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้องกับนโยบาย

และเป้าหมายขององค์กรนอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ 

ทัง้ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี และในปี 2557 ได้รับมอบใบรับรองระบบการจดัการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสได้มี

ระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด

โครงการประหยัดพลังงาน “เปลี่ยนหลอด LED ที่ 23 สถานี” 

ปี 2557/2558 ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เดิม 

เป็นหลอดชนิดแอลอีดี (LED) จ�านวนทั้งสิ้นประมาณ 15,000 หลอด ส�าหรับชั้นจ�าหน่ายตั๋วและชั้นชานชาลา ได้เริ่มด�าเนินการ

ในเดือน มีนาคม 2558 ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือน สิงหาคม 2558 โดยคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ

ปีละ 1,160,027 หน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 4,292,099.90 บาท (ค่าไฟเฉลี่ย 3.7 บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 8.2 
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ชั่วโมงต่อวัน) โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 29,876,651.28 บาท ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปี 9 เดือน (คืนทุนปี 2563 มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 18,380,000 บาทและอัตราผลตอบแทน 21.55%

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโคมไฟส่องสว่างทั้งสองชนิด

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแอลอีดี (LED)

ขนาด 58 วัตต์ ขนาด 25 วัตต์

อายุการใช้งานประมาณ 20,000 ชั่วโมง อายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชั่วโมง

ให้ความส่องสว่างต่อพื้นที่เฉลี่ย 200 ลักซ์ (lux) ให้ค่าความส่องสว่างต่อพื้นที่เฉลี่ย 200 ลักซ์ (lux)

เปิดใช้งาน 8.2 ชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 49.9 

วัตต์ต่อหลอด

เปิดใช้งาน 8.2 ชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 23.93 วัตต์

ต่อหลอด

ค่าไฟฟ้า 1 วัน ต่อ 1 หลอด =  1.51 บาท ค่าไฟฟ้า 1 วัน ต่อ 1 หลอด = 0.73 บาท

ส�าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ซึ่งได้ถูกถอดออกและเปลี่ยนนั้น ได้ท�าการแยกหลอดที่เสื่อมสภาพการใช้งาน 

และจดัส่งให้กับผูผ้ลติหลอดไฟ โดยมหีน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการก�าจดัและดแูลขยะทีเ่ป็นหลอดไฟ เพือ่การท�าลาย หรือพฒันา

เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป ส�าหรับหลอดที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยังคงสามารถใช้การได้ น�าไปบริจาคและเก็บบางส่วนไว้

ใช้งานภายในส�านักงาน

การศึกษามาตรการประหยัดพลังงานด้านอื่นๆ 

แผนด�าเนินโครงการประหยัดพลังงาน “ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่รถไฟฟ้าจ่ายกลับคืนสู่ระบบ (Energy Storage System)” 

โครงการตดิตัง้ระบบกกัเกบ็พลงังานไฟฟ้าส�าหรับระบบจ่ายไฟขบวนรถไฟฟ้าเพือ่ประหยดัพลงังานด้วยการตดิตัง้ระบบควบคมุ

การจัดเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าและชุดกักเก็บพลังงานไฟฟ้า(Capacitor Energy Storage System – CESS) โดยกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าจาก Regeneration energy ของขบวนรถไฟฟ้าที่วิ่งให้บริการ และจ่ายไฟคืนกลับเข้าระบบขณะที่ขบวนรถ

ก�าลงัเคลือ่นทีจ่ากสถานี ทัง้น้ี กลุม่บริษัทได้ท�าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการดงักล่าว โดยเลอืกทีจ่ะตดิต้ังระบบกักเกบ็

พลังงานไฟฟ้าฯ ที่บริเวณสถานีสุรศักดิ์ ซึ่งผลการค�านวณโดยบริษัทผู้ผลิต คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้

ประมาณปีละ 800,735.4 หน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 2,962,721บาท (ค่าไฟเฉลี่ย 3.7 บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 

18 ชั่วโมงต่อวัน) โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 30,763,495 บาท (878,957 USD, 35 Baht/USD) เมื่อพิจารณาต้นทุนการบ�ารุงรักษา

และปัจจัยอื่นประกอบ พบว่า โครงการฯมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) น้อยกว่า 2 % โครงการนี้จึงอาจจะยังไม่เหมาะที่จะ

เร่ิมด�าเนินการ ณ เวลาน้ี ทั้งน้ี บีทีเอสซียังคงท�าการศึกษาความเป็นไปได้โครงการดังกล่าวในแนวทางต่างๆ โดยติดต่อ

บริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆท�าการศึกษาโครงการและยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมต่อไป
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โครงการประหยัดพลังงาน “ติดตั้งแผงโซล่าร์ เซลล์ บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า (Solar roof at stations)”

โครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 96 กิโลวัตต์ บนหลังคาสถานีรถไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าบนสถานี ซึ่งจะสามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง  ได้ประมาณปีละ 140,160 

หน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเท่ากับ 518,592 บาท (ค่าไฟเฉลี่ย 3.7 บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน) โดยใช้เงิน

ลงทุนทั้งสิ้น 6,574,080 บาท ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 12 ปี 6 เดือน ดังนั้น โครงการนี้จึงอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะเริ่ม

ด�าเนินการ ณ เวลานี้ อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีจะยังคงท�าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวในแนวทางต่างๆ 

โดยติดต่อบริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆเพื่อท�าการศึกษาโครงการและยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมต่อไป 

6. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บทีเีอสซใีนฐานะผูใ้ห้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบในการเดนิทางของคนกรุงเทพฯ ได้

ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการท�าประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่องดังนี้ 

ด้านสังคม 

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าเนื่องในวันพิเศษในแต่ละปีนั้น บีทีเอสซีก็ยังจัดต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี คือ วันเด็กแห่งชาติ ซึ่ง

ก�าหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 บีทีเอสซีก็จัดให้เด็กที่มี

ส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตรได้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีซึ่งปกติจะให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตรขึ้นรถไฟฟ้าฟรี วันผู้สูงอายุ

และวันครอบครัว 13 – 15 เมษายน 2557 บีทีเอสซีก็จัดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีทั้ง 3 วัน 

วันแม่ 12 สิงหาคม 2557 และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557 บีทีเอสซีก็ให้แม่และพ่อได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีในวันส�าคัญของตนเอง

เช่นกนั เพือ่ให้คนในครอบครัวได้มโีอกาสใช้วันเวลาทีเ่ป็นวาระพเิศษร่วมกนัซึง่จะก่อให้เกิดเป็นรากฐานทีแ่ข็งแรงของครอบครัวและ

เตบิโตเป็นบคุลากรทีม่คีณุภาพของสงัคมต่อไป

ด้านสาธารณสุข

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนในสังคมแล้ว บีทีเอสซียังมุ่งเน้นในเร่ืองของ

การส่งเสริมคณุภาพชีวิตด้านร่างกายและจติใจด้วย ในด้านสขุภาพ บทีเีอสซไีด้จดักจิกรรมคลนิิกลอยฟ้า ปีที ่12 ข้ึน เมือ่วนัที่ 

22-25 พฤษภาคม 2557 ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า   ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้ประชาชนฟรี และการบริการให้

ข้อมูลและค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพ  เพื่อน�าไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลวิภาวดี ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 

(รพ.วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเอกชัย ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดเป็นสถานีสุขภาพ 8 สถานี ได้แก่ สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจ สถานีมะเร็ง 

สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีการแพทย์แผนไทย สถานีการแพทย์แผนตะวันออก และสถานีรักตับ  
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ส่งเสริมให้คนในสงัคมได้มโีอกาสร่วมในการถอืศีลและงดเว้นอาหารทีท่�าจากเน้ือสัตว์ โดยใช้เทศกาลกนิเจประจ�าปี จดักจิกรรม

แจกอาหารเจพร้อมรับประทาน เป็นเวลา 3 วัน ที่บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติส�าหรับคน 4,000 คน โดยใน

ปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 26 กันยายน 2557 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้คนได้ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติใน

ศีลธรรมอันดีและการละเว้นอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์  

ด้านศาสนกิจ

การจัดงานทอดกฐินประจ�าปี ซึ่งบีทีเอสซีจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี และได้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าได้ร่วมท�าบุญทอดกฐิน 

ร่วมกับกลุ่มบริษัท พนักงาน และพันธมิตร ด้วย ซึ่งในปีนี้ได้น�าไปทอดที่วัดมกุฎคีรีวัน ต.โป่งคาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยในปีนี้มียอดเงินท�าบุญรวม 2,530,870.65 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ด

สิบบาทหกสิบห้าสตางค์) จัดกิจกรรมตักบาตรลอยฟ้าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 588 รูป ที่ลานเอนกประสงค์ สถานี

รถไฟฟ้าช่องนนทรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เพื่อให้พนักงานบีทีเอสซี ผู้โดยสาร และคนกรุงเทพฯ ที่ก�าลังเดินทางไปท�างาน

ในตอนเช้า ได้มีโอกาสร่วมท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ

ในโอกาสที่รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการครบ 15 ปี ในวันที่ 5 ธันวาคม  

นอกจากน้ัน บีทีเอสซียังได้จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา ในโครงการหนูด่วนชวนดูแลน้อง ซึ่ง

ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  โดยได้มอบสิ่งของที่จ�าเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่สถาน

สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา อ.เมือง จ.ราชบุรี รวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้พนักงานบีทีเอสซีได้

ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เป็นประจ�าทุก 3 เดือน 

ด้านการประหยัดพลังงาน 

ส่งเสริมกจิกรรมการป่ันจกัรยานเพือ่ลดการใช้รถยนต์ส่วนบคุคล และหนัมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและจกัรยานในการเดนิทาง

ให้มากข้ึน โดยบีทีเอสซีร่วมกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการจัดกิจกรรม Car Free Day ซึ่งทั่วโลกก�าหนดให้เป็นวันที่  

22 กันยายน ของทุกปี ซึ่งในปี 2557 กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมข้ึนในวันที่   

21 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ร่วมสนับสนุนโดยให้ผู้โดยสารที่น�าจักรยานเข้ามาใช้ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสในวันนั้นโดยสาร

ฟรี รวมถึงผู้โดยสารที่ติดเข็มกลัดติดเสื้อแสดงสัญลักษณ์ร่วมในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งกรุงเทพมหานคร

เป็นผู้จ�าหน่ายเข็มกลัด ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ฟรีในวันนั้นด้วย 

นอกเหนือจากการสนับสนุนการป่ันจกัรยานแทนการใช้รถยนต์ในวนั Car Free Day แล้ว เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการครบปีที่ 15 แล้ว บีทีเอสซีจึงได้จัดกิจกรรม 

“ปั่นจักรยานแรลลี่การกุศล BTS Bike Rally for Life” ระยะทาง 20 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าไปพุทธมณฑล 

จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยน�ารายได้จากการแข่งขัน มอบเป็นเงินสมทบทุนการก่อสร้าง 

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานคร
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ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะพยายามจัดกิจกรรมที่จะจุดประกายให้คนในสังคมได้หันมาดูแลตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อม

รอบตัว เพื่อช่วยกันสรรสร้างสังคมน่าอยู่ เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

10.2. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action 

Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยเป็น 1 ใน 109 บริษัทที่ผ่านการรับรองในระดับการเป็นสมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้าน

การทจุริตในวงกว้าง  เป็นโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนการจดัท�าโดยรัฐบาลและส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ด�าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bblam.co.th
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11.1. สรุปความเห็นของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

จากการประเมินระบบการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน  

เห็นว่า ระบบการก�ากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการด�าเนินงานของผู้จัดการกองทุน ท�าให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน

ของกองทนุจากการทีม่กีรรมการ/ผู้บริหาร น�าไปใช้โดยมชิอบหรือโดยไม่มอี�านาจ การท�าธุรกรรมกบับคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการก�ากับดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.2. หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้แต่งตั้งให้นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน

ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน

ทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

บริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน

และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

Compliance & Legal 

บลจ.บัวหลวง 

เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อก�าหนด

ของหน่วยงานทางการท่ีเกี่ยวข้อง 

เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือหน่วยงาน

ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการ

 11. การควบคุมภายใน 
    และการบริหารจัดการ  
   ความเสี่ยง



 12. การป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1. รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.1.1. การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่

เกี่ยวข้อง

วันที่ท�า

ธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม ชื่อทรัพย์สิน ประเภท

ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก อัตราผล

ตอบแทน

มูลค่า

(ล้านบาท)

BBL* 24 ก.พ. 58 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

CB15305A พันธบัตร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

1.95% 10.00

BBL* 24 ก.พ. 58 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

CB15305B พันธบัตร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

1.95% 159.94

12.1.2. ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ

ในราคาตลาด

12.1.3. นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกัน และแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว 

บริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ

ได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

12.1.4. แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกบับคุคลทีเ่ก่ียวข้อง บริษัทจดัการจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามทีป่ระกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบคุคลทีเ่ก่ียวข้องต้องเป็นธุรกรรมทีใ่ช้ราคาเป็นธรรม

3. บคุคลทีม่ส่ีวนได้เสยีกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง

หมายเหตุ : * ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการ



4. การคดิค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจากการเข้าท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องต้องอยูใ่นอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม

12.2. รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.2.1. การเปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่

เกี่ยวข้อง

วันที่ท�า

ธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม ชื่อทรัพย์สิน ประเภท

ทรัพย์สิน

ชื่อผู้ออก อัตราผล

ตอบแทน

มูลค่า

(ล้านบาท)

SCBT 4 ธ.ค. 57 ซื้อหลักทรัพย์ผ่าน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

CB15305B พันธบัตร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

2.00% 89.55

12.2.2. ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป

และในราคาตลาด

12.2.3. นโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกันและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว 

บริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ

ได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

12.2.4. แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับผูด้แูลผลประโยชน์และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามทีป่ระกาศก�าหนด

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม
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12.3. ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล

แอสโซซิเอชั่น

เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารธนชาต Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารทิสโก้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารยูโอบี เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย)

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารทหารไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. เอเชียพลัส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ 

(ประเทศไทย)

Indicative Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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 ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

14. การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของบริษัทจัดการ 
(Management Discussion 
and Analysis: MD&A)  



13.1. ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล

ณ 31 มีนาคม

2558 2557

บาท ร้อยละของ

สินทรัพย์

บาท ร้อยละของ

สินทรัพย์

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม  

(ราคาทุน: 61,399 ล้านบาท)

64,010,000,000 97.37 63,100,000,000 96.80

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: 31 มีนาคม 2558: 

1,225 ล้านบาท และ 31 มีนาคม 2557: 1,242 ล้านบาท)

1,227,169,778 1.87 1,245,437,613 1.91

เงินฝากธนาคาร 108,077,447 0.16 77,557,850 0.12

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 838,740 0.00 61,553 0.00

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 387,261,042 0.59 757,287,953 1.16

สินทรัพย์อื่น 5,752,438 0.01 4,057,497 0.01

รวมสินทรัพย์ 65,739,099,445 100.00 65,184,402,466 100.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 146,706,137 0.22 47,127,254 0.07

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 98,256,386 0.15 27,825,862 0.04

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย 5,349,083 0.01 4,622,963 0.01

หนี้สินอื่น 419,024 0.00 320,693 0.00

รวมหนี้สิน 250,730,630 0.38 79,896,772 0.12

สินทรัพย์สุทธิ 65,488,368,815 99.62 65,104,505,694 99.88

ทุนจดทะเบียน

หน่วยลงทนุ 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.7230 บาท

(31 มนีาคม 2557: 5,788,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10.80 บาท)

62,064,724,000 94.41 62,510,400,000 95.90

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 62,064,724,000 94.41 62,510,400,000 95.90

ก�าไรสะสม 3,423,644,815 5.21 2,594,105,694 3.98

สินทรัพย์สุทธิ 65,488,368,815 99.62 65,104,505,694 99.88

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.3145 11.2481

13.1. ตารางสรุปงบการเงิน

 13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ



งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2558

ส�าหรับงวดตั้งแต่

วันที่ 17 เมษายน 2556 

(วันจดทะเบียนตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

บาท ร้อยละของ      

รายได้รวม

บาท ร้อยละของ      

รายได้รวม

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ* 3,957,213,287 99.34 3,773,816,796 99.09

ดอกเบี้ยรับ 26,460,576 0.66 34,763,213 0.91

รวมรายได้ 3,983,673,863 100.00 3,808,580,009 100.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 52,271,751 1.31 49,289,690 1.29

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13,939,134 0.35 13,143,917 0.34

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,350,000 0.13 5,599,179 0.15

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 11,299,016 0.29 6,294,675 0.17

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 370,026,911 9.29 353,807,333 9.29

ค่าใช้จ่ายอื่น 11,115,298 0.28 320,693 0.00

รวมค่าใช้จ่าย 464,002,110 11.65 455,569,592 11.96

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,519,671,753 88.35 3,353,010,417 88.04

รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสทุธิทีย่งัไม่เกิดข้ึนจากการวัดค่าเงินลงทนุ 910,003,368 22.85 1,700,995,277 44.66

รวมรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 910,003,368 22.85 1,700,995,277 44.66

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 4,429,675,121 111.20 5,054,005,694 132.70

บาท ร้อยละของรายได้

จากค่าโดยสาร

บาท ร้อยละของรายได้

จากค่าโดยสาร

*รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

รายได้จากค่าโดยสาร 5,874,069,994 100.00 5,469,611,834 100.00

หัก: ต้นทุนค่าโดยสาร (1,273,451,546) (21.68) (1,229,510,396) (22.48)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (73,239,103) (1.25) (83,726,964) (1.53)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (363,328,878) (6.18) (307,272,185) (5.62)

รายจ่ายฝ่ายทุน (206,837,179) (3.52) (75,285,493) (1.37)

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (1,916,856,706) (32.63) (1,695,795,038) (31.00)

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 3,957,213,287 67.37 3,773,816,796 69.00
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

ส�าหรับปีสิน้สดุ

วนัที ่31 มนีาคม 2558

ส�าหรับงวดตัง้แต่

วนัที ่17 เมษายน 2556 

(วันจดทะเบยีนตัง้กองทนุ)

ถงึวันที ่31 มนีาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 4,429,675,121 5,054,005,694

ปรับกระทบรายการเพิม่ข้ึนในสนิทรัพย์สทุธิจากการด�าเนินงานให้เป็นเงนิสดสทุธิ

   ใช้ไปในกจิกรรมด�าเนินงาน 

   การซื้อเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - (61,399,000,000)

   การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (5,553,471,147) (4,930,862,865)

   การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 5,595,000,000 3,708,000,000

   การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 41,528,853 (1,222,862,865)

   ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (777,187) (61,553)

   สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (1,694,941) (4,057,497)

  เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 99,578,883 47,127,254

   เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 70,430,524 27,825,862

   ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 726,120 4,622,963

   หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 98,331 320,693

   ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 370,026,911 353,807,333

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจ�าหน่าย (23,257,650) (22,579,471)

   รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (910,003,368) (1,700,995,277)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 4,076,331,597 (58,861,846,864)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน - 62,510,400,000

  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน - (1,111,095,286)

  การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (445,676,000) -

  การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (3,600,136,000) (2,459,900,000)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,045,812,000) 58,939,404,714

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,519,597 77,557,850

เงินฝากธนาคารต้นงวด/ปี 77,557,850 -

เงินฝากธนาคารปลายงวด/ปี 108,077,447 77,557,850
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

(หน่วย : บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2558

ส�าหรับงวดตัง้แต่

วนัที ่17 เมษายน 2556 

(วันจดทะเบยีนตัง้กองทนุ)

ถงึวันที ่31 มนีาคม 2557

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นงวด/ปี 11.2481 -

บวก: ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - 10.8000

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

   รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.6081 0.5793

   รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.1573 0.2938

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.7654 0.8731

หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน

     การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(0.0770)

(0.6220)

-

(0.4250)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี 11.3145 11.2481

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)

6.80 7.87

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด/ปี 65,488,368,815 65,104,505,694

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี 65,130,616,710 64,231,056,785
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13.2. อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 

ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2558

ส�าหรับงวดตัง้แต่

วนัที ่17 เมษายน 2556 

(วันจดทะเบยีนตัง้กองทนุ)

ถงึวันที ่31 มนีาคม 2557

ผลการด�าเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี*

6.80 7.87

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี 6.12 5.93

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี 0.71 0.71

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี 5.41 5.22

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวด/ปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี**

0.23 94.00

*  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด/ปี เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�านวนวันทั้งปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน

** การซื้อขายเงินลงทุนไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงิน

   ลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 5.34 16.61

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 5.33 16.56

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (ร้อยละ)

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม 99.34 99.09

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสาร 67.37 69.00

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมต่อรายได้ค่าโดยสาร 32.63 31.00

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม 11.65 11.96

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 88.35 88.04

อัตรารายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน

ตัดจ�าหน่ายต่อรายได้รวม

97.64 97.33

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 5.38 5.25

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.06 0.06

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า)  0.004 0.001

อัตราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ) 99.65 99.95

* อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิ 

  (โดยไม่รวมรายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน)
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14.1. การวิเคราะห์การด�าเนินงานที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในส่วนนี้ ควรอ่านคู่กับงบการเงินส�าหรับปี 2557/2558 งบการเงินส�าหรับ 

ปี 2556/2557 พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีนั้นๆ

14.1.1. ภาพรวมของการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

• ภาพรวมของการด�าเนินงาน

ส�าหรับปี 2557/2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 

4,429.68 ล้านบาท   มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ 65,130.62 ล้านบาท ท�าให้อัตราส่วนของ

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2557/2558 อยู่ที่ร้อยละ 

6.80 ลดลงร้อยละ 1.07 จากร้อยละ 7.87 ในปี 2556/2557 โดยการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานใน

ปี 2557/2558 ลดลง เนื่องจากในปี 2556/2557 มีรายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจ�านวนมาก อีกทั้ง

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธถัิวเฉลีย่ระหว่างปี 2557/2558 ทีเ่ป็นตวัฐานกเ็พิม่ข้ึน จงึส่งผลให้อตัราส่วนในปี 2557/2558 ลดลง

ส�าหรับปี 2557/2558 กองทุนมีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 3,983.67 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของรายได้จาก

การลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2557/2558 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 6.12 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ร้อยละ 0.19 จากร้อยละ 5.93 ในปี 2556/2557 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิที่มากขึ้นจากการด�าเนินงานเต็มปี 2557/2558

กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2557/2558 เท่ากับ 464.00 ล้านบาท โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2557/2558 ของกองทุน เท่ากับร้อยละ 0.71 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2556/2557

กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2557/2558 เท่ากับ 3,519.67 ล้านบาท อัตราส่วนของรายได้จาก

การลงทนุสทุธิต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถัวเฉลีย่ระหว่างปี 2557/2558 ของกองทนุ เท่ากบัร้อยละ 5.41 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

0.19 จากร้อยละ 5.22 ของปี 2556/2557 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมไม่เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี 2557/2558 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย

ระหว่างปี 2556/2557 เท่ากับร้อยละ 0.23 ลดลงร้อยละ 93.77 จากร้อยละ 94.00 ในปี 2556/2557 เนื่องจากใน    

ปี 2556/2557 มีการซื้อเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเข้ามาเน่ืองจากเป็นปีแรกที่จัดตั้งกองทุน 

 14. การวิเคราะห์และ
      ค�าอธิบายของบริษัทจัดการ

(Management Discusssion and Analysis : MD&A)



จึงท�าให้อัตราส่วนในปี 2556/2557 สูงมากกว่าปกติ  

• การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

วันที่ 17 เมษายน 2556 กองทุนได้ลงทุนครั้งแรกในรายได้สุทธิที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ท�าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญา

สัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

วันที่ 1 มิถุนายน 2556  บีทีเอสซีได้ปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) เป็นอัตราเท่ากับ 15-42 บาท 

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 บีทีเอสซีเร่ิมเปิดให้บริการส่วนต่อขยายเส้นสีเขียวสายสีลมระยะทาง 5.3 กิโลเมตร จาก

สถานีวงเวียนใหญ่ (S8) ถึงสถานีบางหว้า (S12) อย่างเป็นทางการ

วนัที ่15 กนัยายน 2557 บทีเีอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะเวลา 15 ปี 

โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) ภายใต้สัญญา

ดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ารุง

ของโครงการ (ส่วนหลักและส่วนต่อขยาย) ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะค�านวณโดย

น�ามูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มข้ึนโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ใน

ปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร โดยภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บ

จากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เหมาะสม

14.1.2. ความสามารถในการท�าก�าไร

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2557/2558 เท่ากับ 3,519.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.97 

เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการลงทุนสุทธิส�าหรับปี 2556/2557 ที่ 3,353.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้รวมส�าหรับปี 2557/2558 เท่ากับ 3,983.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,808.58 ล้านบาท ในปี 2556/2557 

จ�านวน 175.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.60 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

จากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้ค่าโดยสาร

ส�าหรับปี 2557/2558 เท่ากับ 5,874.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,469.61 ล้านบาท ในปี 2556/2557 จ�านวน 404.46 

ล้านบาท หรือร้อยละ 7.39 เนื่องจากในปี 2557/2558 มีการด�าเนินงานเต็มรอบปี และมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า

ส่วนต่อขยายสายสีลมเต็มปี 2 สถานี จากสถานีตลาดพลู (S10) ไปยังสถานีบางหว้า (S12) ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 

2556 ส่งผลให้มีจ�านวนผู้โดยสารเข้ามาในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลักมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2557/2558 

ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ท�าให้จ�านวนผู้โดยสารลดลงจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามออกจากเคหสถานเวลาค�า่คืน      
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ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส�าหรับ  ปี 2557/2558 เท่ากับ 1,916.86 ล้านบาท 

(ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร 1,273.45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 73.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

363.33 ล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทุน 206.84  ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 1,695.79 ล้านบาท ในปี 2556/2557 (ประกอบ

ด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร 1,229.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 83.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 307.27 

ล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทุน 75.28 ล้านบาท) จ�านวน 221.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.04 สาเหตุมาจาก ต้นทุน

ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 43.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.57 เนื่องจากค่าซ่อมบ�ารุง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายพนกังาน

ทีเ่พิม่ข้ึน บางส่วนหกักลบกบัค่าเบีย้ประกนัภัยทรัพย์สนิทีล่ดลงเน่ืองจากในปี 2556/2557 มีการจ่ายค่าเบีย้ประกันภยัของ

ปีถัดไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 10.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.53 ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนค่าธรรมเนียม

ธนาคารไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งท�าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เพิ่มข้ึน 56.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.24 เน่ืองจากค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น อีกทั้งในปี 2557/2558 ยังมีการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีด้วย และรายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้นจ�านวน 131.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 174.74 เนื่องจาก

มีการซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับผู้โดยสารที่มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2557/2558 เท่ากับ 464.00 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กองทุน 82.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ�าหน่าย 370.03 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืน่ 

11.12 ล้านบาท) เพิ่มข้ึน 8.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.85 จากจ�านวน 455.57 ล้านบาท ในปี 2556/2557 (ประกอบ

ด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทนุ 74.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ

ตดัจ�าหน่าย 353.81 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืน่ 27.43 ล้านบาท) เน่ืองจากปี 2557/2558 มกีารบริหารกองทนุเตม็ปี 

โดยมค่ีาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทนุเพิม่ข้ึน 8.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.48 ค่าใช้จ่ายในการออกและ

เสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น 16.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.58 และค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 16.31 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 59.48 เนื่องจากค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารให้แก่บีทีเอสซีลดลง

รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ในปี 2557/2558 กองทุนมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม จ�านวน 910.00 ล้านบาท (จากเดิม 63,100.00 ล้านบาท เป็น  64,010.00 

ล้านบาท) จงึรับรู้ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จ�านวน 910.00 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

ส�าหรับปี 2557/2558 กองทุนมีอัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้รวม 

เท่ากับ ร้อยละ 99.34 เมือ่เปรียบเทยีบกบัปี 2556/2557 อตัราส่วนน้ีเพิม่ข้ึนเลก็น้อยร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 99.09 ส�าหรับ

ปี 2556/2557 โดยอัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับ

ปี 2557/2558 เท่ากับร้อยละ 67.37 ลดลงร้อยละ 1.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556/2557 ที่ร้อยละ 69.00 เนื่องจากค่า

ใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมเพิม่ข้ึนในอตัราสงูกว่ารายได้ค่าโดยสารทีเ่พิม่ข้ึน โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม

ต่อรายได้ค่าโดยสารส�าหรับ ปี 2557/2558 เท่ากับร้อยละ 32.63 เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.63 เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี 2556/2557 ที่
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ร้อยละ 31.00 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2557/2558 ลดลงร้อยละ 0.31 เหลือร้อยละ 11.65 จากร้อยละ 11.96 

ในปี 2556/2557 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารให้แก่ BTSC

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมส�าหรับปี 2557/2558 เท่ากับร้อยละ 88.35 เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 0.31 จากร้อยละ 88.04 ในปี 2556/2557 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด�าเนินงานเต็มปี 2557/2558 รวมถึงการลดลงของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมของกองทุน

ส�าหรับอตัรารายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตัดจ�าหน่ายต่อรายได้รวม

ส�าหรับปี 2557/2558 ของกองทนุ เท่ากบัร้อยละ 97.64 เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.31 จากปี 2556/2557 ทีร้่อยละ 97.33 ซึง่เพิม่ข้ึน

เป็นสัดส่วนเท่ากับอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย

หน่วยลงทุนตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2557/2558 มีสัดส่วนเท่ากับปี 2556/2557 

14.1.3. ความสามารถในการท�าก�าไร

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 65,739.10 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ 64,010.00 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 910 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.44 จาก 63,100.00 ล้านบาท ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2557 จากการประเมินมูลค่า) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,335.25 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 

12.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.93 จาก 1,322.99 ล้านบาท ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557) และสนิทรัพย์อืน่ 393.85 ล้านบาท 

(ลดลง 367.56 หรือร้อยละ 48.27 จาก 761.41 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จากการตัดจ�าหน่ายค่าใช้จายใน

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน) รวมมีสินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึน 554.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.85 จาก 65,184.40 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

สนิทรัพย์สทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558 เท่ากบั 65,488.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 383.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.59 

จาก 65,104.51 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คิดเป็น 11.3145 

บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.0664 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2557/2558 เท่ากับร้อยละ 5.38 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 จากร้อยละ 5.25 

ในปี 2556/2557 เนื่องจากรายได้จากการลงทุนสุทธิที่สูงขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ส�าหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2557/2558 เท่ากับ 0.06 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราการหมุน
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ของสินทรัพย์ของกองทุน ในปี 2556/2557

14.1.4. ความสามารถในการท�าก�าไร

งบดุล

หน้ีสนิรวมของกองทนุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 มจี�านวน 250.73 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 170.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 213.82 

จาก 79.90 ล้านบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 เน่ืองจากเจ้าหน้ีจากสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธิและเจ้าหน้ีค่าซือ้

หลกัทรัพย์มจี�านวนเพิม่ข้ึน ทัง้น้ี หน้ีสนิของกองทนุเป็นหน้ีสินหมนุเวียนทัง้สิน้ โดยกองทนุไม่มีหน้ีสนิจากการกูย้มืเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.34 เท่า ลดลงจาก 16.61 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2557 เนื่องจากกองทุนมีหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้น จากเจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

และเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 5.33 เท่าลดลงจาก 16.56 เท่า     

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้น

14.1.5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 438.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 

360.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 464.84 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่จ�านวน 77.56 ล้านบาท 

(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ส�าหรับปี 2557/2558 กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 4,076.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62,938.18 

ล้านบาท จากปี 2556/2557 ที่กองทุนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 58,861.85 ล้านบาท 

สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2556/2557 กองทุนมีการซื้อเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจ�านวน 

61,399.00 ล้านบาท ท�าให้กองทุนมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับปี 2557/2558 

กองทุนมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน จากการเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจาก

การด�าเนินงาน การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิรับ การที่เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

และเจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ และจากค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
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ลงทนุตัดจ�าหน่ายทีไ่ม่ใช่ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นตวัเงนิ โดยบางส่วนหกักบัส่วนลดมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตดัจ�าหน่าย 

และรายการก�าไรสทุธิทีย่งัไม่เกดิข้ึนจากเงนิลงทนุ 

แหล่งเงินทุนใช้ไปของกองทุน เกิดจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน กองทุนมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป

จ�านวน 4,045.81 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน 445.68 ล้านบาท และการแบ่งปัน

ส่วนทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 3,600.14 ล้านบาท

(2) รายจ่ายลงทุน & แผนรายจ่ายลงทุน

ส�าหรับปี 2557/2558 กองทนุมรีายจ่ายลงทนุส�าหรับเงนิลงทนุในสัญญาซ้ือและโอนสทิธิรายได้สทุธ ิจ�านวน  206.84 

ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง 88.56 ล้านบาท 2) ค่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส�าหรับรถไฟฟ้า 88.06 ล้านบาท 

และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 30.22 ล้านบาท ส�าหรับปี 2556/2557 กองทุนมีรายจ่ายลงทุน

ส�าหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ จ�านวน 75.28 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง 21.66 

ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานระหว่างท�า 20.22 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์

ส�าหรับส�านักงาน 33.40 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า 

และเป็นรายจ่ายที่เป็นไปตามที่ก�าหนดในโครงการ

ส�าหรับแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับปี 2558/2559 ทางบีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายทั้งสิ้น 283.56 ล้านบาท แบ่งเป็น 

1) ค่าอะไหล่ส�ารองและอื่นๆ 27.30 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 194.08 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และ

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 62.18 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักจะเป็นค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล 

(Backbone Transmission Network Upgrade) 55.00 ล้านบาท ค่าก่อสร้างเพิ่มเติมส�าหรับสถานีบริการในอนาคต 

45.00 ล้านบาท ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction Substation) 18.44 ล้านบาท ระบบชุมสาย

โทรศัพท์ย่อย (PABX : Private Automatic Branch Exchange) 13.50 ล้านบาท 

(3) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กองทนุคาดว่ายงัมเีงนิทนุเพยีงพอ เพือ่ใช้ในการด�าเนินงานโดยไม่ต้องมกีารกู้ยมืเงิน แต่ถ้าหากกองทนุมีความจ�าเป็น

ที่จะกู้ยืมเงิน กองทุนก็คาดว่าน่าจะท�าได้ไม่ยาก เน่ืองจากอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต�่า

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

(4) ความสามารถในการช�าระหน้ีและการปฏิบัติตาม Covenant

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 หน้ีสนิรวมของกองทนุ มจี�านวน 250.73 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 170.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 

213.82 จาก 79.90 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เนื่องจากเจ้าหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
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และเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินของกองทุนเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น โดยกองทุนไม่มี

หนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

กองทุนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 0.004 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอัตรา 

0.001 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่าหนี้สินมาก

14.1.6. ผลตอบแทนของกองทุน

อัตราผลตอบแทนของกองทุน จากตารางในหัวข้อ 7.3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินคืนทุน ส�าหรับ

ผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2557/2558 จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5-8 รวมเป็นเงินปันผล 

0.606 บาท/หน่วย และส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2556/2557 จะเป็นจ�านวนรวมของการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1-4 รวมเป็นเงินปันผล 0.579 บาท/หน่วย โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดังนี้

อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2557/2558

(ร้อยละ)

ปี 2556/2557*

(ร้อยละ)

ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

(ราคา IPO เท่ากับ 10.80 บาท)

5.61 5.61

ราคาหลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (10.723 บาท) 5.65 5.65

ราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (10.40 บาท) 5.83 5.82

* อัตราผลตอบแทนส�าหรับปี 2556/2557 ค�านวณเป็นร้อยละต่อปี 

จากตารางอัตราผลตอบแทนข้างต้น จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนในปี 2557/2558 ใกล้เคียงกับอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนในปี 2556/2557

การวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ส�าหรับรอบปีบัญชี 2557/2558 เท่ากับร้อยละ 99.65 ใกล้เคียงกับร้อยละ 99.95 

ส�าหรับรอบปีบัญชี 2556/2557

14.2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

14.2.1. การปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
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บีทีเอสซีได้ประกาศปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน ในส่วนเส้นทางสัมปทาน 23.5 กิโลเมตร จากสถานี

หมอชิตไปอ่อนนุช และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาตไิปสะพานตากสนิ (รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสนิ

ถึงวงเวียนใหญ่) และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน ดังต่อไปนี้ 

1. โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน ส�าหรับบุคคลทั่วไป (ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 3 บาทต่อเที่ยว)

   50 เที่ยว ราคา 25 บาท / เที่ยว  40 เที่ยว ราคา 26 บาท / เที่ยว

   25 เที่ยว ราคา 28 บาท / เที่ยว  15 เที่ยว ราคา 30 บาท / เที่ยว

2. โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน ส�าหรับนักเรียน – นักศึกษา (ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อเที่ยว)

   50 เที่ยว ราคา 18 บาท / เที่ยว  40 เที่ยว ราคา 19 บาท / เที่ยว

   25 เที่ยว ราคา 21 บาท / เที่ยว  15 เที่ยว ราคา 23 บาท / เที่ยว

3. โปรโมชั่นบัตรโดยสารประเภท 1 วัน ราคา 140 บาท (เดิมราคา 130 บาท)

ทั้งนี้ ในเส้นทางส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุชไปแบริ่ง และจากสถานีสะพานตากสินไปบางหว้า ซึ่งเป็นส่วนของ

กรุงเทพมหานคร อัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

โดยการปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

14.2.2. รายจ่ายลงทุน

บีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับปี 2558/2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 283.56 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง

และอื่นๆ 27.30 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 194.08 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ

ส�านักงาน 62.18 ล้านบาท โดยแผนรายจ่ายลงทนุหลักจะเป็นค่าปรับปรุงเครือข่ายขนส่งข้อมูล (Backbone Transmission 

Network Upgrade) 55.00 ล้านบาท ค่าก่อสร้างเพิ่มเติมส�าหรับสถานีบริการในอนาคต 45.00 ล้านบาท ตัวแปลง

กระแสไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Traction Substation) 18.44 ล้านบาท ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย (PABX : Private 

Automatic Branch Exchang) 13.50 ล้านบาท 

โดยรายจ่ายลงทุนส�าหรับปี 2557/2558 มีจ�านวน 206.84 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ค่าอะไหล่ส�ารอง 88.56 ล้านบาท 

2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับรถไฟฟ้า 88.06 ล้านบาท และ 3) อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 30.22 

ล้านบาท

14.2.3. สัญญาซ่อมบ�ารุง

วันที่ 15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะเวลา 15 ปี 

โดยมีระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) ภายใต้สัญญา
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ดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ารุงของ

โครงการ (ส่วนหลกัและส่วนต่อขยาย) (รวมงานซ่อมบ�ารุงรถไฟคร้ังใหญ่ – Train Overhaul ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 

15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะค�านวณโดยน�ามูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนี

ราคาผู้บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร  โดย

ภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เหมาะสม (ส�าหรับ

ปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2558 บทีเีอสซมีค่ีาใช้จ่ายภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุง เป็นจ�านวนเงิน 218 ล้านบาท และ 2 ล้านยโูร 

โดยภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุงเดิมจะไม่รวมงานซ่อมบ�ารุงรถไฟครั้งใหญ่ – Train Overhaul)
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 เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตและงบการเงิน





















































ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จ�านวนเงิน 

หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 52,271.75 0.08

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13,939.13 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,350.00 0.01

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ�าหน่าย 370,026.91 0.57

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 11,299.02 0.02

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 11,115.30 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 464,002.11 0.71

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว 

           สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 65,130,616,710 บาท

 เอกสารแนบ 2
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม



 เอกสารแนบ 3
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5995-6 

www.bblam.co.th 




